
A TÁRSASÁG HÍREI

A Magyar Hadtudományi Társaság
beszámoló küldöttgyûlése
2021. június 4-én a koronavírus-járvány miatt egy korábban ismeretlen formában,
a Microsoft Teams alkalmazáson, online került sor a Magyar Hadtudományi Társaság
beszámoló küldöttgyûlésére, amelyre 110 fõ küldött kapott meghívást. A küldött-
gyûlést prof. dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a küldötte-
ket, és megállapította, hogy az összehívott küldöttgyûlés az ülés megnyitásakor beje-
lentkezett 81 fõ küldöttel határozatképes.

A köszönetnyilvánítás után ismertette a küldöttgyûlés tervezett napirendjét,
amelyet a beszámolókkal együtt a küldöttek elõre megkaptak. A küldöttgyûlés ezt
követõen egyhangúlag elfogadta a meghívóval együtt kiküldött napirendi pontokat,
a tisztségviselõk személyét, és hozzájárult ahhoz, hogy az eseményen hangfelvétel
készüljön.

Az elfogadott napirendi pontok a következõk voltak:
1. A tisztségviselõk megválasztása (levezetõ elnök, a Szavazatszámláló Bizottság,

a jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyv-hitelesítõk),
napirendi pontok elfogadása.
Elõadó: Szenes Zoltán, az MHTT elnöke

2. A 2020. évben Tanárky Sándor-díjjal elismert prof. dr. Krajnc Zoltán ezredes
méltatása (MHTT elnöke), ezt követõen a díjazott elõadása
Merre tovább légvédelem? Új kihívások és új lehetõségek címmel.

3. A Társaság 2020. évi tevékenységérõl készült beszámoló és a pénzügyi gaz-
dálkodásáról szóló beszámolók megvitatása.
Elõadó: dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke és dr. Kenesei Zsolt gazdasági
elnökhelyettes

4. A Felügyelõ Bizottság beszámolójának megvitatása.
Elõadó: Csery-Szücs Péter, a Felügyelõ Bizottság elnöke

5. Az Etikai Bizottság beszámolójának megvitatása.
Elõadó: dr. Király László, az MHTT Etikai Bizottságának elnöke

6. A beszámolók megvitatása, határozatal.
Elõadó: dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke

7. A Társaság 2021. évi munkatervének és
a 2021. évi pénzügyi tervének az elõterjesztése, megvitatása, határozatal.
Elõadók: dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke,
dr. Kenessei Zsolt, gazdasági elnökhelyettes
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8. A Társaság Jelölõ Bizottságának megválasztása nyílt szavazással
a 2022-ben esedékes tisztújítás elõkészítésére.
Elõadó: dr. Hegedûs Henrik az MHTT alelnöke

Prof. dr. Krajnc Zoltán ezredes Merre tovább a légvédelem? Új kihívások és új lehetõségek
címmel megtartott PowerPoint-os elõadása elsõ perceiben néhány szót ejtett az
Új Hadtudományi Lexikonról, majd a légi fenyegetések elemzésérõl, a légvédelemrõl
szólt, és részletesebben bemutatta a föld-rakéta képességek alkalmazásának lehetõ-
ségeit napjainkban.

Szenes Zoltán megköszönte az elõadást. Kiemelte a fontosságát annak, hogy
a Társaság tagjai ismerjék egymás kutatási területét. Tájékoztatta a küldöttgyûlést,
hogy az MTA Hadtudományi Bizottságának vezetõsége megújult. Ezt követõen
köszöntötte dr. Boldizsár Gábor ezredest, HM fõosztályvezetõt, aki Szabó István
államtitkár képviseletében vett részt a küldöttgyûlésén. Tájékoztatta a küldötteket, hogy
Ruszin-Szendi Romuluszt, az MH parancsnokát 2004-ben a Társaság Korponay-díjjal
tüntette ki, ami reményt nyújt a jó együttmûködésre, amelynek különös jelentõséget ad,
hogy a HVK Hadtudományi alapítvány folyamatban lévõ modernizációja kapcsán
megfogalmazódott elképzelést, mely szerint az Alapítvány a jelenlegi 17 millió Ft-os
alapból 10 millió Ft-ot átutal a Magyar Hadtudományi Társaságnak kutatások finan-
szírozására, az új MHP vezetéssel kell egyeztetni és jóváhagyatni.

A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyûlésén elfogadott határozatok

Szenes Zoltán elnök az írásban elõzetesen kiküldött beszámolóhoz tett szóbeli kiegé-
szítésében három témát emelt ki.

Az elsõ, hogy a Társaság mûködése a Covid idején is folyamatos volt, az MHTT
titkárság részben home office-ban dolgozott, de minden nap volt valaki az irodában.
A Társaság 30 éves jubileumi ünnepi ülését sajnos az utolsó héten, amikor már min-
den készen állt a sikeres rendezvény lebonyolítására, a járványhelyzetre való tekin-
tettel le kellett mondani, arra ebben a hónapban fog sor kerülni.

A 2020. évi munkatervben az Elnökség két dologra helyezte a hangsúlyt: Zrínyi
Miklós születésének 400. évfordulójával kapcsolatos eseményekre, megemlékezé-
sekre és a hadiiparra. A Zrínyi jubileum kari rendezvényeinek (koszorúzás, kiállítás-
megnyitó és könyvbemutató) szervezésében és lebonyolításában a Társaság is részt
vett. Megjelent a hadiiparral kapcsolatos online-kiadvány, aminek nagyon jó vissz-
hangja volt. (Ez a könyv a Társaság honlapján PDF-formátumban elérhetõ.) Foly-
tatni kell hasonló kiadványok megjelentetését 2021-ben is. Szükséges a fiatalok,
a doktoranduszok bevonása a Társaság életébe.

Szenes Zoltán beszámolójában kiemelt figyelmet szentelt a Társaság zászlóshajójá-
nak, a Hadtudomány címû folyóiratnak. Kiemelte, hogy a lap 4 nyomtatott és egy elektro-
nikus lapszámmal jelenik meg, és azt, hogy bõvült a szerkesztõség, az online szám és
a Hungarian Military Science gondozására a szerkesztõségen belül létrejött egy csoport,
melynek szerkesztõje Hegedûs Ernõ, segédszerkesztõje Fí Károly Ferenc és angol nyelvi
szerkesztõje Gazdag Erika. Panajotu Kosztasz a nyomtatott szám angol nyelvi szerkesz-
tõje. Elindult a folyóirat nemzetköziestésének folyamata is, ennek jegyében három
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külföldi professzor fogadta el a felkérést a szerkesztõbizottság munkájában való részvé-
telre. A Hadtudomány egyúttal a hazai akadémiai minõsítési rendszerben a legmagasabb,
„A” kategóriával rendelkezõ folyóirat, amit az MTA HB háromévente felülvizsgál. Ezt
meg kell tartani az idei esztendõben esedékes újraminõsítés során.

A 2020. évre tervezett programok megvalósítását nem csak a járvány, de az e
miatt csökkentett támogatás is nehezítette; csakúgy mint más szervezetek, a Társaság
is kevesebb pénzzel gazdálkodhatott a tervezettnél.

Végül Szenes Zoltán ismertette a Társaság döntését az elismerésekrõl és azok
átadásáról. A Díjbizottság javaslatára az Elnökség a 2021. évi Korponay-díjat
dr. Urbanovics Annának és dr. Teknõs Lászlónak ítélte. Oklevelet és névre szóló
„Hadtudományért Emlékplakett” elismerést kap dr. Jakab László ny. alezredes,
dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tûzoltó alezredes, dr. Szabó Tibor ny. ezredes és
Zámbó Péter ny. ezredes. Oklevél és ajándékutalvány elismerésben részesül Görbe
Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, dr. Zellei Gábor ny. ezredes, míg oklevél és
könyvjutalom elismerésben dr. habil. Hornyacsek Júlia alezredes, Koncz Imre,
dr. Meglécz Miklós, Zord Gábor László és Radványi Imréné. Az elismerések átadá-
sára a pandémia miatt a küldöttgyûlés helyett utólag, egy szûk körû ünnepségen
kerül sor.

Már a beszámolóhoz fûzött elnöki kiegészítésben is szerepelt, hogy a 2020.
évben átmeneti likviditási gondokkal küszködött a szervezet. Ezt részletezte
dr. Kenesei Zsolt, gazdasági elnökhelyettes, a pénzügyi jelentéshez tett megjegyzé-
seiben, aki röviden ismertette, miért zárta a Társaság a 2020. évet veszteséggel.
Az MHTT tárgyévi bevétele 9,269 millió forintot tett ki, ugyanakkor ezen idõszakban
11,786 millió forint kiadás merült fel. A negatív eredmény oka, a költségvetési támo-
gatások év közbeni csökkentése: a COVID-19 járvány hatására a költségvetési
szervektõl (Honvédelmi Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia) összesen
2,6 millió forinttal kevesebb összegben érkezett támogatás, mint amekkora összeggel
a tervezés zajlott, és a csökkentést megelõzõen már történtek szerzõdéskötések,
kötelezettségvállalások, költések. Szerencsére a korábbi évek eredménye biztosította
a többletkiadások fedezetét és a Társaság mûködését, így a kötelezettségvállalásokat
rendezni lehetett.

A küldöttgyûlés ezt követõen meghallgatta az MHTT Felügyelõ Bizottsága és az
Etikai Bizottság jelentését a 2020. évben végzett munkáról, amelyben egybehang-
zóan megerõsítették, hogy a Társaság tudományos, pénzügyi és ügyrendi tevékeny-
sége a rendkívüli körülmények ellenére szabályozott és törvényes keretek között
zajlott. A pandémia tanúságait levonva, a Felügyelõ Bizottság javaslatot tett az Alap-
szabályzat, a Szervezeti Mûködési Szabályzat és annak mellékletei felülvizsgálatára
és pontosítására (példának okáért a jelenléti közgyûlés és szavazás mellett az online
mûködés szabályozására).

A küldöttgyûlés az elhangzottakat tudomásul vette, majd nyílt szavazással egyen-
ként, ellenvélemény és tartózkodás nélkül határozatilag elfogadta az elnökség beszá-
molóját a 2020-ban végzett tevékenységrõl, a 2020. évi pénzügyi jelentést, a Felügyelõ
Bizottság és az Etikai Bizottságnak a 2020-as tevékenységérõl szóló beszámolóját.

A következõ napirendi pontban Szenes Zoltán elnök a 2021. évi munkatervhez
fûzött szóbeli kiegészítéséket. A munkaterv 10 pontjából elsõsorban a Társaság
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30 éves évfordulójának megünneplését emelte ki, amely június 29-én a Stefánia palo-
tában lesz. A létszám az eredeti elképzelések szerinti 120 fõ. Tervben van a frissen
kinevezett MH Parancsnok meghívása, teret adva egy bemutatkozó elõadásnak.
Itt kerül sor a Hadtudomány Ifjú Tudósa pályázat nyerteseinek és a felkészítõ taná-
rok elismerésének átadására. Az eseményre megjelenik a Társaság 30 éves történetét
összefoglaló kiadvány, valamint a Hadtudomány 2021/1-es száma, illetve ígéret van
a NATO-könyv megjelenésére is – mondta.

A járványügyi helyzet javulásával az online események helyett a személyes,
helyszínes rendezvényeket kell nevesíteni. Az elkövetkezõ elnökségi ülések jelenléti,
kihelyezett formában bonyolódnak majd. Meghívás érkezett a Pákozdi emlékhelyre,
Zrínyi-Újvárra, valamint az MH Modernizációs Intézetbe. Ezzel összefüggésben az
50–60 fõs kisebb jelenléti rendezvényeket kell az õsz folyamán hangsúlyozni, egyrészt
a laudációs elõadások, másrészt a társasági közélet, a szakmai élet erõsítése miatt.

Kiemelt feladatnak jelölte meg a 2022-ben esedékes tisztújító küldöttgyûlésre
való felkészülést, elõkészítést. Jövõre lejár az elnökség mandátuma, de még azt meg-
elõzõen, 2022. február környékén szükségesnek tartja egy soron kívüli küldöttgyûlés
összehívását, amelyen a Társaság mûködésével kapcsolatos szervezeti, mûködési
kereteket kellene újratárgyalni, annak érdekében, hogy az ott jóváhagyott keretek
között, megújított szervezeti struktúrával tudja a májusi tisztújító küldöttgyûlésen
megválasztott vezetõség a munkáját megkezdeni. Új Alapszabályra és kapcsolódó
dokumentumokra (SZMSZ) van szükség, mert jelenleg a munka során számos
nehézség merül föl a régi, bürokratikus szabályozás miatt. Ezt feladatot a szakosz-
tály- és tagozatelnökökkel közösen dolgozva kell elvégezni. Az ifjúság érdekeltségét
is meg kell teremteni, mert a fiatalítás, a fiatalok bevonása nélkül az MHTT lassan
elöregszik. Ezért például a szakosztályok vezetésében is az elõre tervezhetõ, 2 ciklus
utáni váltás a célszerû.

Végül kiemelte, hogy a 2021. évi munkatervben valamennyi szakosztály szere-
pel. Feladatként fogalmazta meg, hogy a konferenciák szervezésében is a szakosztá-
lyi keretekre kell támaszkodni, és a mûködési nehézségekkel küzdõ szervezeti
egységeket, például a Debrecen Tagozatot erõsíteni szükséges, helyzetbe kell hozni,
kihasználva a debreceni dandár lehetõségeit.

A munkatervhez kapcsolódóan Kenesei Zsolt gazdasági elnökhelyettes a Társaság
2021. évi pénzügyi tervét ismertetve elmondta, hogy az elõzõ év tapasztalatai alapján
a tervezés óvatosabb volt, mert kevesebb kiadással (10 678 000 Ft) számol, mint bevé-
tellel (10 700 000 Ft), tekintettel arra, hogy a korábbi évek tartalékai az elõzõ évben
kimerültek. A tervezésben szerepel a tagdíjakból befolyó összeg és a HM-tõl várható
támogatás mellett több pályázati forrás is (MTA, NKA), amelynek realizásálása nem
biztos.

Az elnöki összefoglaló nyomán többen hozzászóltak a 2021. évi tervvel és prog-
ramokkal kapcsolatban. Hegedûs Henrik alelnök kiegészítésképpen elmondta, hogy
a Magyar Tudományos Akadémia a megpályázott 1,4 millió Ft helyett 800 ezer Ft-ot
hagyott jóvá a Hadtudomány megjelentetésére, és elõfinanszírozás formájában már
át is utalt. Pályázott a Társaság az Nemzeti Kulturális Alaphoz is, döntés augusztus
közepén várható. Hajós Dezsõ, kommunikációért felelõs munkatárs hozzászólásá-
ban kiemelte a kommunikáció fontosságát. Munkájával a Társaság médiában való
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megjelenését segíti, kiemelten a Facebook és Instagram felületeken, a Társaság hon-
lapját Jelencsics Imre koordinálja. A társasági események mellett a védelmi szektor-
hoz, a hadtudományhoz kapcsolódó információk is megjelennek a felületeken.
A Társaság Facebook oldala az elmúlt egy hónapban 31 000 fõt ért el a heti többszöri
megjelenés mellett. Jelenleg a követõk száma: 1674 fõ. Az Instagram oldalon fõleg
a fiatalokat érjük el. Az oldal 2019 novemberében lett létrehozva, amely óta 363 be-
jegyzés került fel az oldalra. Jelenleg a követõk száma: 473 fõ. Nagy László tájékoz-
tatta a küldötteket, hogy a Kiss Károly Hadtudományi Klub Mindenki Hadtudománya
elõadássorozat májusi, dr. Kovács László kiber-hadviseléssel foglalkozó elõadásának
hangfelvétele hamarosan felkerül a honlapra, valamint a közel 300 érdeklõdõ számára
is kiküldésre kerül. A további tavaszi elõadásokról nem készül hangfelvétel. Az õszi
program-sorozat a tervek szerint már jelenléti lesz, mely olvasható lesz a honlapon és
a Hadtudományban. Kocsis László a Légierõ Szakosztály képviseletében emlékezte-
tett, hogy augusztus 28–29-én kerül sor a Kõbányai Rendvédelmi Napokra, amelyen
a Társaság korábbi években rendszeresen részt vett. Szabó Gyula írásban küldte el
hozzászólását, és kérte annak jegyzõkönyvbevételét.

Ezt követõen a küldöttek a fenti kiegészítéssel egyhangú szavazással határozat-
ban elfogadták a Társaság 2021. évi munkatervét és a pénzügyi tervet.

A küldöttgyûlés végül az alábbi határozatokat hozta. A küldöttgyûlés egyhangú
szavazással elfogadta, hogy a szervezeti egységek a 2021. év beszámolási idõszakban
az elõzõ, 2020. évben befizetett tagdíjuk 25%-át használhatják fel saját hatáskörük-
ben. Ugyancsak egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenvélemény nélkül határo-
zatba foglalta, hogy törli a Társaság tagjainak sorából azokat, akik a 2019. és 2020. évi
tagdíjukat személyre szóló, levélben történt többszöri felszólítás ellenére nem fizet-
ték be, és hiányosságukat nem pótolják 2021. június 30-ig. A küldöttgyûlés – az
elnökség javaslatára – a 2022. évi tisztújítás elõkészítéseként – egyhangúlag határo-
zott a jelölõ bizottság összetételérõl és a 2025. évi tisztújitó küldöttgyûlésig tartó
mandátumáról, az alábbi összetételben: prof. dr. Fórizs Sándor, dr. Tóth András,
dr. Heiling Ottó.

A beszámoló küldöttgyûlés zárásaként Hegedûs Henrik, a Társaság alelnöke
megköszönte a résztvevõk munkáját, és kifejezte azt a reményét, hogy a Magyar
Hadtudományi Társaság 2020-ban elmaradt, a közeljövõben tartandó 30. évfordulós
ünnepi közgyûlésén a Stefánia Palotában már személyesen is lehetõség lesz a talál-
kozásra.

Hausner Gábor
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