
Küldöttgyűléseink: 

A Magyar Hadtudományi Társaság 2019. évi beszámoló küldöttgyűlését 2020. 
szeptember 11-én, pénteken tartotta, a Zrínyi Miklós laktanya és Egyetemi 
Campuson (Hungária körút 9-11, Díszterem), a pandémiával kapcsolatos 
egészségügyi előírások szigorú betartása mellett, a vírus miatt, márciustól eltérő 
időpontban. Sticz tábornok úr előadásán túlmenően, meghallgattuk a beszámolók 
szóbeli kiegészítését, megválasztottuk a Gazdasági Elnökhelyettest, döntöttünk, a 
Díjainkkal járó pénzösszeg felemeléséről, elismeréseket adtunk át.  

 

 

 



 

 

 

Tisztújító Küldöttgyűlés, 2019. március 19-én.    

 

 

 



Együttműködési megállapodások, újak és megújítottak: 

 2019. szeptember 12-én a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) és a 
Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság (MKKT) megújította a korábban 
aláírt együttműködési megállapodását. A kooperációs dokumentumot Dr. Kopcsó 
István orvos dandártábornok, az MKKT elnöke és Prof. Dr. Szenes Zoltán MHTT - 
elnök írta alá. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát mindkét társaságnál 
idén lezajlott tisztújítás, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program 
meghirdetése, valamint az elmúlt évek tapasztalatainak feldolgozása indokolta.  

 
 

 

 Bár a megújított megállapodás céljai nem változtak, az új szerződés 3 
prioritást és 11 praktikus együttműködési feladatot határozott meg. Az együttműködő 
felek tudományos szakmai tevékenységüket a Zrínyi-2026 program kutatási és 
tudományos ismeretterjesztési feladataira, a két társaság közötti tevékenység 
szinergia hatásának megteremtésére, egymás eredményeinek kölcsönös 
megismertetésére összpontosítják.  Az együttműködés operatív kérdéseiben a 
mindkét társaságban tevékenykedő MHTT Katasztrófa és Védelem-egészségügyi 
Szakosztály fogja betölteni a koordinációs szerepet. Tekintettel arra, hogy az MHTT 
védelem-egészségügyi szakosztály vezetői, Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes 
elnökségi tagi, Dr. Sótér Andrea orvos alezredes főtitkári pozíciót töltenek be az 
MKKT-ben, a társaság elnökségének fontos feladata a katonaorvosi tisztségviselők 
támogatása. A felek törekednek arra, hogy a közös fellépéssel tovább fejlődjön a 
honvéd egészségüggyel, a védelem egészségüggyel és a hadtudománnyal 
kapcsolatos magyar szakmai nyelvezet, terminológia, segítik egymás kiadványainak 
népszerűsítését és használatát.  

 A hozzászólásában a konferencián Szenes Zoltán elnök bemutatta a 
Társaságot, beszélt a két szervezet közötti együttműködés új lehetőségeiről, kifejezte 
az MHTT elkötelezettségét a kooperáció megerősítésében és elmélyítésében. A 
konferencia margóján már több közös program megvalósítása került szóba (MKKT 
részvétele a JAPCC németországi légierő-konferencián, részvétel előadásokkal a 



novemberi MHTT „évfordulós” konferencián, a Hadtudományi Lexikon 
népszerűsítése katona-egészségügyi körökben)  

 
 

A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság mintegy 70 fős tagságát 11 fős vezetőség (elnök, 
alelnök, főtitkár, elnökségi tagok) irányítja.  

 
 

Szakmai gyakorlóhely lettünk:  

 
Prof. Dr. Szenes Zoltán, a társaság elnöke 2019. július 25-én Együttműködési 
Megállapodást írt alá Dr. habil. Szente-Varga Mónikával, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara oktatási dékán-helyettesével. A 
felsőfokú képzésben az alap- és mesterszakos hallgatók a képzési és kimeneteli 
követelmények teljesítése érdekében szakmai gyakorlatot (2-2.5 hónap) kötelesek 
teljesíteni. A szakmai munkát a diákok külső gyakorlóhelyen (pl. a Honvédelmi 
Minisztériumban) vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen (például az NKE-n a 
Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet) végezhetnek, ahol szervezett és részben önálló 
hallgatói tevékenység formájában készülhetnek fel jövendő munkahelyi 
beosztásaikra. Ezért a fogadó intézménynek olyan programot, feladatokat és 
munkahelyi környezetet kell kialakítani, amely segít a szakmai gyakorlaton lévő 
hallgatónak jövendő végzettségének megfelelő munkavállalói kompetenciák 
megszerzésében. A befogadó intézménynek úgy kell kialakítani a szakmai 
programot, hogy a gyakorló diák a szükséges kvalitásokat munkafolyamatokba 
építve tudja megtapasztalni, elsajátítani és jövendő karrierjében felhasználni. A 
társaságnál történő feladatvégzés lehetőséget biztosít a hallgatóknak 
hadtudománnyal foglalkozó civil szervezet felépítésének, működésének 
megismerésére, az elméleti és gyakorlati ismereteik összekapcsolására, személyes 
kapcsolatainak bővítésére és együttműködési készségének fejlesztésére. A társaság 
vezetése törekszik arra is, hogy gyakornok az adott időszakban minden olyan 
eseményen részt vegyen, amely nemcsak tudást és tapasztalatot ad, hanem 
szakmai élményeket is nyújt a gyakornoknak. 



 

 
 

 A társaság első szakmai gyakornokként Varga Olivér harmadéves nemzetközi 
biztonság- és védelempolitikai alapszakos hallgatót fogadta, aki 2019. augusztus 1-
től október 15-ig tölti gyakorlatát az MHTT-nél. Szervezetünk lehetőségeit figyelembe 
véve, a társaság egyszerre maximum két diákot tud fogadni gyakorlatra, hiszen a 
munkafeltételek kialakítása, értelmes feladatokban való közreműködés, illetve a 
társaságnak és a hallgatónak egyaránt hasznos szakmai programok szervezése 
komoly figyelmet, szervező munkát, folyamatos támogatást, illetve a lehetőségek 
megteremtését igényli. Varga Olivér megkezdi a társaság pályázati anyagainak 
feldolgozását, közreműködik a szeptemberi rendezvények szervezésében, és részt 
vesz a kora őszi MHTT – eseményeken.  A gyakornok szakmai felelős feladatait Dr. 
Hegedűs Henrik alelnök, közvetlen munkahelyi vezetői teendőket Kissné Petró 
Emese titkárságvezető látja el. 
 

Együttműködés az SVKI-vel  

 2019. május 7-én együttműködési megbeszélést tartott a társaság vezetése 
az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet (SVKI) vezetőivel, Dr. Tálas Péter 
igazgatóval és Dr. Csiki Varga Tamás tudományos munkatárssal. Az SVKI 1992-ben, 
a Honvédelmi Minisztérium által alapított, Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet 
jogutódja, amely először önállóan, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
részeként, 2012-től pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményeként 
működik. Az SVKI-t 2018-ban integrálták az NKE Eötvös József Kutatóközpont 
szervezetébe, azonban feladatrendszere, együttműködési kapcsolatai nem változtak. 
Az intézet jelenleg az egyetlen állami finanszírozású, biztonságpolitikával foglalkozó 
intézmény Magyarországon, amely stratégiai, biztonsági és védelmi kutatásokat 
folytat, elemzéseket és értékeléseket készít kormányzati szereplők részére. Mivel a 



Magyar Hadtudományi Társaság kutatási portfóliója is e területen található, teljesen 
racionális azon elvárás, hogy a két intézmény között megfelelő együttműködés 
legyen, amit az is erősít, hogy az SVKI vezetői is tagjai az MHTT Biztonságpolitikai 
Szakosztályának. Először Dr. Szenes Zoltán elnök és Dr. Hegedűs Henrik alelnök 
ismertette a vendégekkel a vezetésében megújult társaság legfontosabb 2019. évi 
feladatait, a NATO20 program tervezett feladatait, az év legfontosabb rendezvényi 
terveit. 
 

 

ELNÖKI ELŐADÁS TOLEDÓBAN 

Dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke – spanyol meghívásra – NATO és Magyarország 
címmel tartott előadást 2019. június 11-én, Toledóban.  A 31. Nemzetközi 
biztonság- és védelempolitika konferenciát az Európai Újságírók Társasága 
elnevezésű civil szervezet szervezte ”NATO a meggyengült amerikai vezetés 
sodrásában” címmel. A társaság fő feladatának a spanyol közvélemény 
tájékoztatását tartja fontos, Spanyolországot érintő, nemzetközi témákról.  Az idei 
tanácskozás apropóját a NATO 70. születésnapja, illetve az első keleti irányú bővítés 
20. évfordulója adta, amikor is Csehország, Lengyelország és Magyarország 1999. 
március 12-én az Észak-atlanti Szövetség tagja lett. A spanyol NGO által szervezett 
konferenciák mindig híresek a provokatív címválasztásról és a meghökkentő 
plakátokról, amelyek a konferencia-kötetek címlapját is adják. Az idei rendezvényt 
egy tört ágú NATO-csillaggal reklámozták.  



 

A konferencia négy szekcióban tárgyalta a visegrádi országok csatlakozási 
eredményeit, a transzatlanti kapcsolatok válságjelenségeit, a NATO adaptációjának 
nehézségeit és a spanyol NATO-tagság tapasztalatait. A visegrádi szekcióban a 
lengyel NATO-kapcsolatokról Janusz Onyszkiewicz professzor, Lengyelország volt 
védelmi minisztere (a képen jobbra), a cseh tagságról Petr Pavel vezérezredes, a 
NATO Katonai Bizottság volt cseh elnöke (jobbról a harmadik), a magyar tagságról 
Szenes Zoltán vezérezredes beszélt.  A szekciót Xavier Mas de Xaxás, a 
LaVanguardia c. 120 éves napilap nemzetközi rovat szerkesztője (jobbról a második) 
moderálta. A 150 fős hallgatóságot elsősorban a jelenlegi helyzet, a nemzeti politikák 
hatása a NATO-tagságra, a haderők fejlesztésére, illetve a szövetségi tagság 
lakossági támogatása érdekelte.  A rendezvény lehetőséget adott a Szenes Zoltán- 
Siposné Kecskeméthy Klára NATO 4.0 és Magyarország c. nemrégen, a Zrínyi 
Kiadónál megjelent könyvének bemutatására is. A tanácskozás – bár nemzetközi volt 
(15 külföldi országból voltak vendégelőadók és részvevők) – angol és spanyol 
nyelven folyt, tolmácsolással. Parázs vita alakult ki az Egyesült Államok vezető 
szerepének megváltozásáról, a Trump - korszak szövetségi hatásáról, a 2%-os GDP 
védelmi költségvetés előírásának legitimációjáról. Nem volt nehéz a vitából 
megállapítani, hogy a spanyol véleményformálók nem USA-pártiak, összetettebb 
teherviselési mutatókat szorgalmaznak, következetesebb spanyol NATO-politikát 
igényelnek. A konferencia-részvételt a vendéglátók, illetve Magyarország madridi 
nagykövetsége finanszírozta. 



 
 

Társasági élet: A Magyar Hadtudományi Társaság tagjai, egyetemi hallgatókkal 

kiegészülve látogattak el 2019.04.24-én, a Paksi Atomerőműbe. Vendéglátónk, 

Kovács Pál államtitkár úr volt, aki kollégáival együtt kiváló szakmai bemutatóval és 

programmal kápráztatta el a hallgatóságot. Köszönjük Tömböl László tábornok úr, 

szervező munkáját.  

 



 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöke és néhányan a tagok közül, köszöntöttük 

Dr. Szabó József ny. vezérőrnagyot, az MHTT volt elnökét és örökös tagját, 90. 

születésnapja alakalmából a Kecskeméti Repülő Bázison, 2018-ban. 

 



 

 

 

Konferenciáink és más rendezvények a közelmúltban:  

A Magyar Hadtudományi Társaság 2019. november 5-én tartotta a „Kutatás, 
fejlesztés és innováció a hazáért” című tudományos konferenciáját a Stefánia 
Palotában. A konferencia célja a haderő modernizációjának bemutatása, a kutatás, 
fejlesztés és innováció új rendszerének megismertetése, a NATO követelmények és 
a jövőbeni perspektívák értékelése volt. A rendezvényen adtuk át a Társaság 
tudományos díját, a Tanárky Sándor Díjat, Prof. Dr. Óvári Gyula ny. ezredesnek. A 
tanácskozáson előadóink voltak elismert civil és katonai szakértők. Délután 4 
szekcióban folytattuk munkánkat. Az esemény részét képezte a Társaság NATO20 
projektjének.  
 



 



 



A Magyar Hadtudományi Társaság, a 25 éves Humán Szakemberek Országos 

Szövetségét, 2018.09.19-én, Veszprémben, színvonalas konferencia keretében 

köszöntötte! Az előadók személye- köztük Tömböl László ny. vezérezredes úr, az 

MHTT elnöke- garancia volt a magas hozzáadott értéket képviselő szakmai munkára. 

A szervezet főtitkáraként, arról tarthattam előadást, hogy az eltelt negyed század 

alatt felhalmozódott szakmai értékek mentén, milyen személyes találkozások 

történtek és milyen szakmai barátságok köttetek a HR folyamatos megújításának 

jegyében. Megemlékeztünk azokról is akik már nem lehettek velünk, átadtuk a 

"Bittner Péter HR Díjat". 

 

 



170 éves a Magyar Honvédség, KALOCSA – a „Katonaváros”, a tartalékos 
tisztképzés centruma 1966 – 1991. A tartalékos tisztek kiképzőinek szervezett 
konferencia és találkozó- 2018. júniusi workshoop- ot követően, szeptember 08-
án folytatódott Kalocsán- remekül sikerült. A Magyar Hadtudományi Társaság 
alelnöke, Dr. Király László köszöntő beszédét követően elismeréseket adott át, majd 
megkoszorúztuk az emlékművet. Gratulálunk a kitüntetettnek! Köszönet a 
szervezőknek, a támogatóknak! Külön köszönet azért, hogy mint volt hallgató 
megoszthattam gondolataimat volt tanáraimmal, kiképzőimmel.  

 
 
 



 

 

Vándorgyűlés Nyíregyházán 
 
Régi hagyományt keltett életre a Magyar Hadtudományi Társaság, amikor 
vándorgyűlést szervezett Nyíregyházán „Hadtudomány és társadalom, különös 
figyelemmel a Tiszántúlra” címmel. Társaságunk a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnoksággal, az MH 5. Bocskai István 
Lövész Dandárral, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal, a 
Nyíregyházi Egyetemmel, valamint a Váci Mihály Kulturális Központtal 
együttműködve szervezte meg a rendezvényt 2017. szeptember 28-29-én. A 
kétnapos rendezvényt Tömböl László ny. vezérezredes, a Magyar Hadtudományi 
Társaság elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy az MHTT egyik célja, hogy 
nyisson a társadalom felé és széles körben megismertesse a honvédelem ügyét. Ezt 
a célt szolgálta maga a rendezvény is, amelynek első felében – az aktuális 
biztonságpolitikai események megtárgyalásán túl – bemutatkozott Nyíregyháza, mint 
történelmi katonaváros, majd a Társaság.  
 
 



 

 

Az esemény rangját jelezte, hogy azon előadást tartott dr. Simicskó István 
honvédelmi miniszter is, aki a közel négyszáz fős – főképp középiskolásokból álló – 
hallgatóság előtt leszögezte: „Fontos a haza védelmének ügye. Tudjuk azt, hogy a 
hazánk semmivel sem pótolható, Magyarország csak egy van, minden bajtól meg kell 
védeni és a Magyar Honvédség katonái erre esküdtek fel, ezért vállalják nap, mint 
nap a szolgálatukat”. 

 



 

 

 

 

A vándorgyűlésen elhangzott előadások anyagát Társaságunk a Hadtudomány 
különszámában közzétette. 

 

 

 


