
Az MHTT 2021. évi Tanárky Sándor-díjasa

MUNK SÁNDOR

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 2021 májusában
Tanárky Sándor-díjat adományozott Munk Sándor nyugállományú
ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzor emeritusa szá-
mára, a Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robo-
tikai szakosztály titkáraként hosszú idõn át végzett eredményes
munkája és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Munk Sándor 1949-ben született Budapesten. 1974-ben matematikus oklevelet
szerzett az ELTE Természettudományi Kar matematikus szakán, operációkutatás
szakirányon, majd 1985-ben második diplomát kapott szárazföldi összfegyvernemi
szakon a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. Elõbb az MN Rendszerszervezési, Veze-
tésgépesítési és Automatizálási Intézetnél kezdett dolgozni rendszerprogramozó-
ként, majd 1972-tõl került a ZMKA (ma NKE HHK) Informatikai Tanszékre. Ettõl
kezdve klasszikus egyetemi oktatói karriert futott be. 1985-ben tanszékvezetõ helyet-
tessé, 1993-ban a Tanszék vezetõjévé nevezték ki. Közel 15 éven keresztül állt az
Informatikai Tanszék élén. 2007–2008 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem (ZMNE) Informatikai és Hírközlési Intézetet vezette.

1990-ben a számítógépes harctevékenységi modellek vizsgálatával elnyerte a hadtu-
domány kandidátusa tudományos fokozatot. 1996-ban habilitált, majd egyetemi tanári
kinevezést kapott. Kutatási területe az informatikai interoperabilitás, valamint a katonai
informatika doktrinális alapjai, terminológiai kérdései. Kutatásait Széchenyi Professzori
Ösztöndíj, OTKA támogatta. 2002-tõl fél évtizedig képviselte az MH-t a NATO Tudomá-
nyos és Technológiai Ügynökség Információs Rendszerek Technológiai Paneljében.

Munk Sándor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem köztiszteletben álló, befolyásos
professzora. Több tantárgy és szakirány kidolgozása fûzõdik a nevéhez. 1998–2005
között a haditechnikai menedzser kiegészítõ egyetemi alapképzési szak védelmi
informatikai rendszerszervezõ szakirány, 2005–2010 között a védelmi vezetéstechni-
kai rendszerszervezõ MSc szak és infokommunikációs szakirány, 2008-tól informati-
kai szakirány és a hozzá tartozó 8 tantárgy felelõse volt. 1993–1999 között a ZMNE
Egyetemi Tanácsának, 1996–2009 között, majd 2012–2017 között a ZMNE, illetve az
NKE Doktori Tanácsának tagja. 2010–2011, majd 2013–2018 között a ZMNE, utóbb
az NKE Habilitációs Bizottságának elnöke, 2018–2019 között tagja.
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2001 óta aktívan részt vesz a Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Mûszaki
Doktori Iskola munkájában, volt tudományszak vezetõ, tanít, doktoranduszokat
vezet. Több doktori téma hirdetõje, 2021-ig 25 doktorandusz témavezetõje volt, akik
közül 24-en szereztek abszolutóriumot és 9-en fokozatot. 1990-tõl több mint 50 fõ
doktori eljárásában és 6 fõ habilitációs eljárásában vett részt.

Munk professzor az MTA Hadtudományi Bizottsága újjáalakulásától, 1994-tõl
aktívan részt vesz a HB munkájában is; volt titkár, elnökhelyettes, illetve 2010–2016
között két terminuson keresztül képviselte a hadtudományt az MTA közgyûlésben
nem akadémikusi tagként.

Tudományos munkássága eredményeként összesen 181 tudományos közlemé-
nye és felsõoktatási publikációja jelent meg, 36 közülük idegen nyelven. 2007-ben
önálló kötete látott napvilágot a Zrínyi Kiadónál a katonai informatika témakörében.
2013-ban társszerzõje volt az infokommunikációs technológiák hadtudományra gya-
korolt hatását elemzõ, 2020-ban pedig a Magyar Honvédség informatika-történetét
bemutató könyvnek. Eddig több mint 450 független hivatkozást kapott munkáira.

Munk Sándor alapító tagja volt a Kiss Károly Hadtudományi Klubnak, majd
1990-ben a Magyar Hadtudományi Társaságnak. Részt vett a Társaság Elektronikai
és Informatikai Szakosztály (utóbb Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosz-
tály) megalakításában, amelynek tíz éven keresztül volt a titkára, és aktív tagja napja-
inkban is.

Munk Professzor tudományos pályafutása és tudományos közéleti tevékeny-
sége jelentõs mértékben hozzájárult az Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szak-
osztály fejlõdéséhez, illetve a Magyar Hadtudományi Társaság hírnevének öregbíté-
séhez. Mindezek alapján az elnökség az Elektronikai, Informatikai és Robotikai
Szakosztály javaslatára 2021-ben Munk Sándornak ítélte a Tanárky Sándor-díjat.
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