
Biztonságpolitikai Szakosztály   -   30 éves az MHTT 

A Biztonságpolitikai Szakosztály a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 

alapításakor létrejött 12 szakosztály egyike. Első elnöke Kőszegvári Tibor (1990-94), 

titkára Fülöp Imre (1990-94) voltak. Vele párhuzamosan és azonos időben jött étre a 

Társadalomtudományi-biztonságpolitikai Szakosztály, elnöke Vámosi Zoltán volt 

(1990-94), titkára Váradi Géza (1990-92), majd Csery Péter (1992-94). 1994-ben a 

két szakosztály egyesült Társadalomtudományi és Biztonságpolitikai Szakosztály 

néven. Az „új” szakosztály első elnöke Vámosi Zoltán (1994-99) lett. 

A név-választás visszatérően napirenden szerepelt a szakosztály életében, és 1995-

től már Biztonságpolitikai Szakosztály néven szerepelt. 2007-ben felvette a Kiss 

Károly Hadtudományi és Biztonságpolitikai Szakosztály nevet (egyesült a Kiss Károly 

Hadtudományi Klubbal), de 2009-ben újra visszakapta korábbi nevét. 

2009 és 2019 között a Nemzetbiztonsági Szakosztállyal karöltve szervezte a Kiss 

Károly Hadtudományi Klub tevékenységét, rendezvényeit. 

2017 óta a következő vezetőség irányítja a szakosztály életét: Mező András, Nagy 

László Vajkai Edina, Vogel Dávid és Wagner Péter. 

„Történelmileg” úgy adódott, hogy a Biztonságpolitikai Szakosztály vált felelőssé a 

Magyar Hadtudományi Társaság egyik legsikeresebb rendezvény-sorozatának, a 

„Mindenki hadtudománya” szabadegyetemi jellegű előadás-ciklusnak a 

szervezéséért. Ezeket az előadásokat az MHTT a Honvéd Kulturális Központ 

bázisán és épületében rendezi, lényegében közös rendezvényekként. Az első 

előadás 2011 márciusában volt, azóta – egészen a koronavírus-járványig – egyetlen 

előadás sem maradt el.  

Ez a szakosztály pillanatnyilag a Magyar Hadtudományi Társaság legnagyobb 

létszámú szervezeti egysége közel hetven fős tagsággal. A Társaság minden külföldi 

tagja ezt a szakosztályt választotta. A Biztonságpolitikai Szakosztály tagjai közül a 

harminc év során számosan viseltek különböző tisztségeket a Társaság választott 

szerveiben, jelenleg az intéző bizottság három tagja (beleértve az elnököt) és a 

felügyelő bizottság elnöke is innen kerül ki. Ugyancsak jól szerepel a szakosztály az 

Életmű-díjjal, Tanárky- illetve Korponay-díjjal elismert MHTT-tagok listájában, 

továbbá a Társaság szakértőinek névsorában. 

A közeljövő tervei között szerepel két tudományos konferencia megszervezése (2021 

tavaszán) a hibrid hadviselés, illetve az új amerikai elnök és a nemzetközi 

biztonságpolitikai helyzet témakörében.  

Dr. Nagy László nyá. ezredes 

 



 

 

 

 



 


