
Tudós hadművészek 

A küldöttgyűlésről dióhéjban 

A Magyar Hadtudományi Társaság február 28-án tartotta éves beszámoló küldöttgyűlését a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem dísztermében.  

Az elnökség az előző évi munkáról szóló 

beszámolóját és az idei munkatervet a pályázati 

kiírással együtt a Társaság honlapján idejekorán 

közzétette, a közhasznúsági jelentéssel, a 

határozati javaslatokkal, valamint az Alapszabály 

és az SZMSZ tervezetivel egyetemben. Az 

egybegyűlteket Király László alelnök köszöntötte, 

majd Dr. Nagy László az MHTT elnöke ismertette 

szóbeli kiegészítését az elnökség beszámolójához. 

-A beszámolási időszak alatt kiemelkedő központi rendezvényünk volt a „30 év a hadtudomány 

szolgálatában” elnevezésű konferencia, amelyre a Kiss Károly Hadtudományi Klub megalapításának 

30. évfordulója adott alkalmat. Folytatódott a Honvéd Kulturális Központban havi gyakorisággal 

megtartott előadás-sorozatunk, amelynek a „Mindenki hadtudománya” nevet adtuk. Huszonöt 

szervezeti egységünk között voltak színvonalasan, vagy kevésbé jól működők. 2013-tól az évente két 

összevont számban megjelenő folyóiratunk immár közös kiadvány az MTA Hadtudományi 

Bizottságával. Az egyetemi könyvtárunk falánál február 6-án emléktáblát avattunk Tanárky Sándor 

tiszteletére – kezdte beszédét az elnök. 

Az előadó ezt követően többek között bejelentette, hogy a Társaság a meglévő kilenc mellé hét 

megállapodást kötött partner szervekkel, intézményekkel, amelyek között szerepel a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. A 2014. évi munkaterv kiegészül azzal, hogy az egyik központi rendezvény 

témája az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencia lesz az 

MTA Hadtudományi Bizottsága és a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem közreműködésével, s abba 

bekapcsolódik a Debreceni Egyetem, valamint más 

szervek is. A másik konferencia témája az 

aszimmetrikus hadviselés legújabb típusai. 

Dr. Nagy László elnök befejezésül elismerő 

okleveleket adott át a Társaság munkájában 

kimagasló munkát végző tagok részére. 

Gáspár Tamás közgazdasági elnökhelyettes részletesen elemezte a Társaság múlt évi gazdasági 

helyzetét és a gazdálkodás idei terveit, megállapítva, hogy a működés stabil, kiegyensúlyozott és 
szabályszerű volt a gazdálkodás terén. Idán 7,15 millió forint bevétel mellett 7,12 millió forint kiadást 

terveztek. Örömmel konstatálta, hogy a tagdíjbevételek egyre nagyobb arányban biztosítják a 

működési bevételeket, s meg próbálják minél több fórumon kezdeményezni az MHTT támogatását. 



Csontos András a felügyelő bizottság elnöke bejelentette, hogy a Társaság az alapszabálynak 
megfelelően működött és a gazdálkodás szabályait betartották. A pályázatokat rendben elbírálták. 

rendkívüli esemény miatt nem kellett tanácskozniuk. 

 Gigor János az etikai bizottság elnökének tájékoztatása szerint etikai vétségre vonatkozó estről nem 

kapott bejelentést a bizottság. A tagság a tudományos munka során az erkölcsi, etikai szabályokat 

betartotta. 

Ráth Tamás tagtárs az AFCEA (Fegyveres Erők Távközlési és Elektronikai Szövetsége) magyarországi 

tagozatának elnöke ismertette az 1946-ban alakult nemzetközi szervezet szerteágazó feladatait. 
Elmondta, hogy az AFCEA új rendszerében Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia egy 

csoportban tevékenykedik. Bejelentette, hogy az MHTT — az elnökség határozata alapján — mint jogi 

személy tagja lett a szervezetnek és buzdította a Társaság tagjait is egyéni tagként történő belépésre. 

Az előterjesztések közül az Alapszabály hozta 

a szervezet életében a legnagyobb változást, 

az elnökség mandátuma vonatkozásában, 

amely kimondja, hogy az három esztendőre 

szól és egy személy csak három ízben 

választható meg egymás után  ugyanarra a 

posztra. 

A küldöttek egyhangú szavazással elfogadták 

a beszámolót és a munkatervet a 

kiegészítésekkel, továbbá a közhasznúsági 

javaslatot,  a kor követelményeihez igazított 

Alapszabályt, SZMSZ-t, illetve a határozati 

javaslatokat. 
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