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Beszámoló
a Magyar Hadtudományi Társaság
2015-ben illetve a beszámolási ciklusban (2013-2015 között) végzett tevékenységéről
Általános helyzet
A Magyar Hadtudományi Társaság a beszámolási időszakban a 2013 márciusában
megválasztott, gyakorlatilag változatlan összetételű vezető szervek (intéző bizottság, felügyelő és etikai bizottság) irányításával tevékenykedett. Az egyetlen változás, hogy az etikai bizottság elnöki tisztéről Gligor János tagtársunk egészségügyi okok miatt lemondott, helyére
Haig Zsoltot, az etikai bizottság tagját választottuk meg, akinek helyére viszont Krajnc Zoltán
tagtársunk került.
A címben megjelölt beszámolási ciklus nem a naptári éveket, hanem a 2013. március
elsejei küldöttgyűlés óta mostanáig eltelt 36 hónapot jelenti.
A küldöttgyűlés elé – az Alapszabálynak megfelelően – az elnök és az intéző bizottság
(IB) által összeállított, az elnökség által megvitatott, korrigált és kiegészített beszámolót terjesztjük be.
A Magyar Hadtudományi Társaság helyzetéről és tevékenységéről összeállított beszámolót megküldtük a küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevőinek (vagyis az
elnökség tagjainak, az etikai és a felügyelő bizottság tagjainak valamint a szervezeti egységek
által választott küldötteknek). A jelen küldöttgyűlés feladata, hogy megvitassa, kiegészítse és
végül elfogadja a beszámolót és a pénzügyi jelentést (lásd 3. és 4. sz. határozati javaslat), továbbá hogy ugyancsak megvitassa és elfogadja a felügyelő bizottság (FB) és az etikai bizottság (EB) beszámolóit (5. és 6. sz. határozati javaslat). Magát a beszámolót az intéző bizottság
január 19-ei ülésén megvitatta, majd beterjesztette az elnökség február 5-ei ülésére, amely azt
szintén megvitatta és jóváhagyta. A beszámoló az elnökségi jóváhagyás után felkerült a honlapunkra. Elkészült egy rövidebb, kivonatos változat is, amelyet meghívott vendégeinknek,
együttműködő partnereinknek küldtünk meg.
A beszámoló külön fejezetben tartalmazza az MHTT 2016. évi munkatervét illetve
távlati munkatervének főbb tételeit is.
2015 végén is összeállítottuk és eljuttattuk a szervezeti egységekhez a beszámoló
szempontjait annak érdekében, hogy a beérkező anyagok többé-kevésbé egységes stílusban
készüljenek, tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek a központi beszámoló elkészítéséhez
nélkülözhetetlenek. Társaságunk Alapszabálya is tartalmazza a szervezeti egységek beszámolási kötelezettségeit. Néhány éve már – felújítva a korábbi gyakorlatot – összehívjuk a szakosztályok és klubok titkárait, hogy velük is egyeztetve állítsuk össze a beszámoló szempontjait, amelyek között hangsúlyozottan szerepelnek az elkövetkező évre vonatkozó különböző
javaslatok (a központi rendezvények lehetséges témái, előadók illetve előadás-témák a „mindenki hadtudománya” előadás-sorozathoz, elismerések). Ez a tájékoztató anyag a beszámolási
ciklusban két új elemet is tartalmazott: az IB kérte a szervezeti egységeket, hogy a nyilvántartás korszerűsítése érdekében állítsanak ki minden MHTT-tagról egy adatlapot, továbbá javaslatokat kért a Társaság 25. születésnapjáról történő méltó megemlékezéshez.
Jelen beszámoló természetesen az elnökség beszámolója, és az elnökségtől teljesen
függetlenül számol be a küldöttgyűlésnek a felügyelő és az etikai bizottság, mint a küldöttgyűlés által megválasztott önálló testületek. Az elnökség hivatalosan előzetes tájékoztatást
kapott ezen két független testület beszámolójának tartalmáról, és ezt már figyelembe vehettük
az elnökség beszámolójának összeállítása során.
A felügyelő bizottság megállapítása szerint a hároméves ciklus egészét tekintve a Társaság törvényesen, jogszerűen, az Alapszabály és az SZMSZ szellemében, a pénzügyeket
rendben tartva működött. Az etikai bizottság pedig – amely őrködik a Társaság etikai életének
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tisztasága fölött – leszögezte, hogy a Társaság etikai helyzetében negatív változás nem következett be.
Az is természetes, hogy az elnökség beszámolójának szerves részét képezik a szakosztályok, területi tagozatok és klubok (vagyis a szervezeti egységek) beszámolói is, amelyeknek
szerkesztett, rövidített változatát jelen anyag is tartalmazza.
A beszámolási ciklus mindhárom évében érvényesült az Alapszabályban is megjelenített elvünk, hogy a szervezeti egységek az adott év során felhasználhatják az előző évben befizetett tagdíj bizonyos hányadát. Megítélésünk szerint a rendszer bevált, a küldöttgyűlés által
esetről esetre megállapított arányt (eddig minden évben 25%) a szervezeti egységek – amelyeknek mindhárom évben csak a kisebbik fele vette igénybe ezt a lehetőséget – nem kérdőjelezték meg. Ezúton javasoljuk, hogy a jelen küldöttgyűlés hagyja változatlanul a 25%-os mértéket (1. sz. határozati javaslat).
2013-ban megtörtént Tanárky Sándor emlékhelyének kialakítása, lelkes tagjaink (10
fő Tanárky-díjas) önzetlen adakozásának köszönhetően. Az emléktáblát az egyetemi könyvtár
bejáratánál, a Kiss Károly emléktáblával szimmetrikusan szemben helyeztük el, 2014 februárjában ünnepélyes keretek között felavattuk és megkoszorúztuk. Azóta 2015 és 2016 februárjában a beszámoló küldöttgyűlést előkészítő elnökségi ülés megnyitó aktusaként kerül sor a
koszorúzásra, az idén első alkalommal – remélhetőleg hagyományteremtő jelleggel – az előző
évben Tanárky-díjjal elismert tagtársunk, Szabó Tibor helyezte el a koszorút.
2014-ben történt először, hogy a Biztonságpolitikai Szakosztály – nagyon reméljük,
hogy szintén új hagyományt teremtve – megkoszorúzta Kiss Károly síremlékét.
Rendszeres évi rutinfeladattá vált, hogy a figyelmetlenségből vagy más ok miatt nem
fizető tagtársainknak névre szólóan levelet írtunk, megkérdezve: továbbra is tagjai kívánnak-e
maradni a Hadtudományi Társaságnak. A levélváltás záróakkordjaként – a vonatkozó törvény
értelmében, 2014-től kezdődően – új feladat hárul a küldöttgyűlésre: törölnie kell a Társaság
tagnyilvántartásából azokat, akik a figyelmeztetés és a felszólítás ellenére sem fizették meg a
tagdíjat (2. sz. határozati javaslat). Ez megtörtént a tavalyi küldöttgyűlésen is, amikor több
mint ötven főt töröltünk a tagok közül. A jelen küldöttgyűlés elé kerülő névsor mintegy harminc nevet tartalmaz. Emlékeztetőül: az Alapszabály szerint a tagság egyik feltétele a tagdíj
rendszeres megfizetése.
Célszerű itt megemlíteni a taglétszám alakulását: 2014 végén 525 fő, 2015 végén pedig 527 fő volt a nyilvántartott tagok száma.
A szervezeti egységektől származó, nem teljes és egyébként is hozzávetőleges adatok
szerint a tagság 15%-a 35 év alatti, 55%-a 35-62 év közötti és 30%-a 62 évnél idősebb.
Ugyancsak a beszámolási időszakban kezdtünk hozzá komolyan tagnyilvántartási
rendszerünk régóta esedékes lényegi korszerűsítéséhez. A két évtizedes gépi nyilvántartási
rendszer elavult, így a korszerűsítés ténylegesen egy új rendszer kialakítását jelenti. Az adatbázis kialakítása folyamatosan történik, ezt a célt szolgálta a 2014-ben a beszámolási szempontokhoz csatolt adatlapok kitöltése.
Elképzeléseink között már 2010 óta szerepel váltakozó intenzitással az 1995-ben megjelent Hadtudományi Lexikon – Társaságunk eddigi legjelentősebb terméke – megújításának,
esetleg kiegészítésének terve. Ez az elképzelés új lendületet kapott a legutóbbi hónapokban,
nem kis mértékben egyik legfontosabb együttműködő partnerünk, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem kezdeményezésére. A munkálatok előkészítését jól szolgálta, hogy a Hadtudományi
Társaság bekapcsolódott a Honvéd Vezérkar által kezdeményezett munkába, amely egy katonai terminológiai szótár összeállítását célozta. A véleményezésre megküldött anyagot jelentős
mértékben kiegészítettük, és aktivitásunkkal – amely több szakosztály munkájára támaszkodott – kivívtuk a munkát koordinálók elismerését. A szótár 2015 júliusában jelent meg.
2014 novemberében történt, hogy a Honvéd Kulturális Központ programjában szereplő Stefánia Szalon napirendjén a hadtudomány szerepelt témaként. A szervezésen kívül a
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programban közvetlenül szerepet vállaló tagjaink (Szenes Zoltán, Szabó Miklós, Kovács
László) is öregbítették a Társaság tekintélyét.
Az egész beszámolási időszakot átfogta az a tevékenység, amely a Magyar Hadtudományi Társaság fennállásának 25. évfordulójához, a méltó megemlékezéshez kapcsolódott.
Kiemelten említjük a Hadtudomány jubileumi számának megjelentetését, ezen belül a Kronológia című eseti rovatot, amelyben megkezdtük a Társaság történetének részletes összeállítását. Azért csak megkezdtük, mert a különböző tevékenységi szektorokat áttekintő kronológiák
még sok tekintetben kiegészítésre vagy pontosításra szorulnak. A megemlékezés nem kevésbé
fontos elemét képezte a jubileumi emlékérme kibocsátása (150 számozott példányban), amelyet egyrészt törzsgárdánk tagjai – vagyis a még mindig aktív alapító tagok – kaptak elismerésképpen, másrészt kiemelt együttműködő partnereinknek adományoztuk, harmadrészt pedig
bekerülési áron értékesítettük a fennmaradó példányokat.
Legvégül pedig egy olyan témát említünk meg, amely kapcsolódik a beszámolási ciklus zárásához, de az elvégzett munka értékeléséhez is. A jelenlegi küldöttgyűlésünkön ugyanis
meg kell majd választanunk a Társaság tisztségviselőit (9. és további határozati javaslatok).
Azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy a jelölő bizottság tagjainak mandátumát erősíti, ha azt a
megelőző küldöttgyűléstől kapják, ami meg is történt. Ennek megfelelően a 2015. évi tevékenység egyik fontos eleme volt a jelölő bizottság munkája, amelyről a küldöttgyűlés következő napirendi pontjában kapnak a küldöttek részletes tájékoztatást.
Elnökségi és IB-ülések 2015-ben
Az elnökség és az intéző bizottság – mint a korábbi évek beszámolóiból kiderül –
2013-ban és 2014-ben is rendszeresen ülésezett. Mindkét időszakban öt elnökségi és nyolc
intézőbizottsági ülést tartottunk.
A legutóbbi beszámolási év során négy alkalommal tartottunk elnökségi üléseket
(2015 májusában, szeptemberében, decemberében és 2016 februárjában). 2009-től kezdődően
az elnökségi ülésen hozott érdemi határozatokat – általában mindjárt az ülés után – közzéteszszük honlapunkon, illetve helyet kapnak az elnökség beszámolójában is.
Elnökségi üléseink 2014-ben és 2015-ben az első összehívás időpontjában – a legutóbbi, 2016. február 5-én tartott ülés kivételével – egyszer sem voltak határozatképesek, a
távolmaradók egy része pedig még csak nem is jelezte a távolmaradás tényét és okát. A hiányos részvételen az sem tudott segíteni, hogy most már Alapszabályunk is tartalmazza: az
üléseken a szervezeti egységeket az elnök vagy az általa megbízott személy képviseli. A „felújított” titkári értekezlet sem volt igazán eredményes, 2014-ben összesen négy szakosztály
képviseltette magát, 2015-ben pedig nyolc.
Jelezni kívánjuk, hogy az etikai bizottság érintőlegesen már foglalkozott a választott
tisztségviselők felelősségével ebben a vonatkozásban is. Az intéző bizottságnak az az állá spontja, hogy erre a kérdésre az elkövetkező időben vissza kell térnünk, immár az etikai és
fegyelmi szabályzat szellemében.
A legutóbbi küldöttgyűlés óta megtartott elnökségi üléseken megvitatott témákról illetve a hozott érdemi határozatokról az alábbiakban adunk rövid összefoglalást, megjegyezve,
hogy minden elnökségi ülés első napirendi pontjaként az IB beszámolt az azt megelőző elnökségi ülés óta végzett munkáról:
Május 8: Az elnökségi ülés napirendjén a tervezett központi rendezvények szerepeltek
(repüléstudományi konferencia, jubileumi közgyűlés), valamint a pénzügyi helyzetünkkel
illetve a jubileumi emlékéremmel kapcsolatos tájékoztatások. Határozatok:
Az elnökség egyhangúlag egyetértett az intéző bizottság javaslatával, miszerint a Társaság 150 db emlékérmet bocsát ki a Magyar Pénzverő Zrt. kivitelezésében a jubileum alkalmából, amiből 50 db ajándék azon alapító tagoknak, akik a mai napig a Társaság tagjai, illetve néhány VIP vendégnek. A fennmaradó 100 db értékesítésre kerül.
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Az elnökség egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Hadtudomány 2015/3-4. száma az
október 13-ai ünnepi közgyűlésre megjelenjen.
Szeptember 18: Az elnökség tájékoztatást hallgatott meg a jubileumi közgyűlés előkészületeiről, a Hadtudomány 2015/3-4. számának megjelenéséről, döntött a Tanárky-díj odaítéléséről, előzetes tájékoztatást kapott a jelölő bizottság munkájáról. A határozatok:
Az elnökség 2015-ben Dr. Szabó Tiborra adott 14 igen és Dr. Muhoray Árpádra adott
2 igen szavazat alapján Dr. Szabó Tibornak ítélte oda a Tanárky-díjat.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a díjbizottság előterjesztését és megválasztotta Dr.
Kovács Lászlót a díjbizottság tagjának.
Az elnökség elfogadta a jubileumi közgyűlés programját. Egyhangúlag tudomásul
vette, hogy a korábbi elnökségi határozat értelmében 32 alapító tag és mintegy 10 fő VIP
vendég emlékérmet kap, a további emlékérmek pedig megvásárolhatóak.
December 4: Az elnökség döntött a pályaművek díjazásáról, elfogadta a szervezeti
egységek beszámolási szempontjait, tájékoztatást hallgatott meg a jubileumi közgyűlésről és a
jelölő bizottság tevékenységéről. Határozatok:
Az elnökség nagy többséggel elfogadta, hogy a Társaság 2015. évi jeligés tudományos
cikkpályázatán egy első díj kerüljön kiadásra (a legtöbb pontszámot elért pályamű kapja), a
második és harmadik díjat nem adja ki a Társaság.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy 2016. január 1-től a Társaság a Mindenki
hadtudománya előadás-sorozat előadóit emlékéremmel honorálja, és a rendelkezésre álló érmekből 10 db az előadóknak legyen átadva.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság a korábban megszerzett jogok
alapján vesz részt a Hadtudományi Lexikon kiegészítő kötetének előkészítő tárgyalásain és a
szerkesztőbizottság megalakulása után felkéri a teljes tagságot, hogy vegyen részt a munkában.
Február 5: A lényegi napirendi pont a küldöttgyűlés előkészítése, az elnökségi beszámoló, a határozati javaslatok megvitatása és elfogadása, továbbá az Alapszabály bejegyeztetésének
kérdése volt. Tájékoztatót hallgatott meg az elnökség a felügyelő és az etikai bizottság beszámolójának tartalmáról. Határozatok:
Az elnökség a megtárgyalt beszámolót egyhangúlag elfogadta és mint az elnökség beszámolóját terjeszti a küldöttgyűlés elé.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Alapszabályt változatlan formában ismételten be kell terjeszteni elfogadásra a küldöttgyűlésnek.
Az intéző bizottság két elnökségi ülés között általában egyszer vagy kétszer ülésezett,
2015 február vége óta összesen 6 alkalommal. IB-üléseink alapvető rendeltetése az elnökségi
ülések előkészítése volt, továbbá két elnökségi ülés között a Társaság folyamatos működésének biztosítása. Gyakorlatilag minden elnökségi ülés első napirendi pontja az intéző bizottság
beszámolója volt a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról. Az elnökség érdemi kifogást az IB munkájával szemben nem emelt.
Említést érdemel, hogy a 2015 júniusában tartott intéző bizottsági ülésen tájékoztatót
hallgattunk meg a KNBSZ Tudományos Tanácsának tevékenységéről.
A felügyelő és az etikai bizottság két módon kapcsolódott be a munkába: szükség szerint üléseztek, hogy megvitassák a napirenden lévő kérdéseket, de elnökeik rendszeresen
meghívást kaptak az intéző bizottság illetve az elnökség üléseire is. Esetenként az elnököket a
bizottságok valamelyik tagja helyettesítette. A díjbizottság elnöke immár hatodik éve a Társaság egyik elnökhelyettese, Felházi Sándor tagtársunk volt.
Együttműködés
A beszámolási időszakban is folytatódott a szoros együttműködés az MTA Hadtudományi Bizottságával, amelyet immár jónéhány közösen szervezett, eredményes és színvonalas
elméleti-tudományos konferencia fémjelez. Igen nagyra becsüljük ezt a kapcsolatot, amely
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megerősítheti Társaságunk helyzetét a szélesen vett tudományos közéletben. Folyóiratunk
2013-ban vált az MHTT és az MTA HB közös kiadványává. A Hadtudományi Bizottság 2015
decemberében tartott ülésén a Bizottság elnöke tájékoztatást adott a Hadtudományi Lexikon
(újra)kiadásával kapcsolatos kezdeti elképzelésekről.
Jó és sokoldalú a kapcsolatunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Sok rendezvényt
szervezünk közösen, tagjaink révén közvetlenül is kötődünk az egyetem, elsősorban a Hadtudományi és Honvédtiszt-képző Kar tevékenységéhez. Központi konferenciánkon 2014 novemberében bevezető előadást tartott az egyetem rektora. Különösen fontos számunkra a közös
tevékenység a doktori iskolákkal, amelyek hallgatói számára egyértelmű perspektívát jelent a
Hadtudományi Társaság, folyóiratunk pedig szívesen ad helyt publikációiknak. Odafigyelünk
az egyetemi tanulmányaikat folytató hallgatókra is, ezen belül is elsősorban a körükből toborzódó Biztonságpolitikai Szakkollégiumra, újabban pedig az időközben megalakult Nemzetbiztonsági Szakkollégiumra.
Hosszú előkészítő munka után 2012 végén aláírtuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel azt az együttműködési megállapodást, amely intézményesítette a korábban a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel megteremtett kapcsolat jogfolytonosságát. Ez a megállapodás leszögezi egyrészt, hogy a Társaság bíróság által bejegyzett telephelye a Hungária körút
9-11, másrészt hogy az egyetem jóváhagyólag tudomásul veszi néhány szakosztályunk működését a megfelelő tanszékek bázisán. Külön bekezdés foglalkozik az MHTT és az egyetem
különböző szervei és szervezetei (SVKK, Központi Könyvtár illetve a szakkollégiumok) között kötött együttműködési szerződésekkel, különös tekintettel a Kiss Károly Hadtudományi
Klub tevékenységének biztosítására a könyvtár Tudós Kávézójában. Itt jegyezzük meg, hogy
Kiss Károly emléktábláját minden év novemberében megkoszorúzzuk a könyvtár bejáratánál.
Egyetlen vonatkozásban nem értük el a célunkat: a Budapest Helyőrségi Dandárral –
mint a Hungária körúti épületek tulajdonjogával rendelkező alakulattal – nem sikerült aláírni
egy formális megállapodást a helyiségek igénybevételéről, pontosabban az igénybevétel megfelelő jogi keretbe foglalásáról. Folytatjuk az erre irányuló erőfeszítéseket. 2015 novemberében fogadta a Társaság elnökét és alelnökét a társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, akivel többek között megbeszéltük ezt a kérdést is. Most januárban felterjesztettük
hozzá a Honvédelmi Minisztériummal kötendő hosszú távú megállapodás tervezetét, amely
kitér erre a problémakörre is.
Kiegyensúlyozott a kapcsolat a Társaságunkhoz hasonló intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel. Kibővült az együttműködési megállapodások formáját öltő kapcsolati
rendszer, bár önkritikusan meg kell állapítanunk, hogy beleestünk a mennyiség bűvöletébe. A
megállapodások száma immár meghaladja a húszat, szövegük megtalálható a honlapunkon is.
2015-ben a Magyar Katona- és Katasztrófa-orvostani Társasággal, a Kodolányi János Főiskolával és a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségével írtunk alá ilyen megállapodást. Most már „csak” tartalommal kell megtöltenünk mindezeket a megállapodásokat.
2014-ben egy visszalépés is történt e téren: a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetése
felmondta a nem sokkal korábban megkötött együttműködési megállapodást (minden jel szerint a kilátásba helyezett, a Társaságnak nyújtandó évi 50 ezer forintos támogatás miatt).
A teljesség igénye nélkül jelezzük, hogy immár ilyen jellegű dokumentum szabályozza és intézményesíti a kapcsolatainkat a Magyar Rendészettudományi Társasággal, a Felderítők Társaságával, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, az MH Összhaderőnemi Parancsnoksággal, a Honvéd Szakszervezettel, a BM Tudományos Tanácsával. A 2016. február
5-én tartott elnökségi ülésen írtuk alá a megállapodást az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság Tudományos Tanácsával.
A beszámoló rövidített változatát és a 2016. évi, elnökség által már jóváhagyott munkatervünket a küldöttgyűlésre szóló meghívóval együtt megküldtük valamennyi együttműködő partnerünknek.
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Központi rendezvények
A korábbi évek során meggyökeresedett az a rend, hogy évente általában egy vagy két
kiemelt rendezvényt szervez Társaságunk, az egyiket mindenképpen a Tudomány Ünnepéhez
kötődően, október-november folyamán.
Mindenekelőtt a Napjaink hadtudománya elnevezésű konferencia-sorozatot kell itt
megemlíteni, amely 2009-től folyamatosan képezi központi rendezvényeink gerincét. Ezeket a
kiemelkedő jelentőségű konferenciákat korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, 2012-től pedig már a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen szerveztük, és
mindenkori társszervező az MTA Hadtudományi Bizottsága.
2013-ban – a Kiss Károly Hadtudományi Klub megalakulása 30. évfordulójának tiszteletére – 30 év a hadtudomány szolgálatában címmel tartottuk meg központi rendezvényünket (bevonva a Biztonságpolitikai Szakkollégiumot is).
2014-ben az egyik központi rendezvény az első világháború eseményeivel és körülményeivel foglalkozott (volna), együttműködésben a Debreceni Egyetemmel és bevonva a
Debreceni Tagozatot illetve a Hadtörténelmi Szakosztályt. Ezt a rendezvényünket a tagozat
vezetése lényegében elszabotálta: hosszú huzavona után a Hadtudományi Társaság nélkül és
megkerülésével szervezte meg a Debreceni Egyetem a konferenciát. Így abban az évben csak
Az aszimmetrikus hadviselés elnevezésű és témakörű konferencia számított kiemelkedő fontosságú rendezvénynek, de a „központi” jelzőt megszavaztuk a Humánerőforrás-fejlesztési
Szakosztály által tető alá hozott konferenciának (HR-megoldások a 21. században – fókuszban
a közszféra és a magánszféra). Ez utóbbi konferenciát közösen szerveztük egy további
együttműködő partnerünkkel, a Humán Szakemberek Országos Szövetségével.
2015 áprilisában a Repüléstudományi konferencia gazdagította a sorozatot, illetve ide
tartozik az október 13-án megtartott jubileumi közgyűlésünk is. Magát a közgyűlést – a sorozat tizenegyedik rendezvényeként – egyúttal szakmai-tudományos konferenciaként is szerveztük, amelyen áttekintettük a hadtudományi tevékenység rendkívül sokoldalú arculatát.
A Társaság legjelentősebb rendezvényeit – immár szintén hagyományosan – egy vagy
két szakosztály „patronálja”, 2015-ben a Légierő Szakosztály vállalt ilyen pluszfeladatot,
amiért – és az évi rendszerességgel megtartott konferenciákért – köszönet illeti. Az elnökség
hasonlóképpen kifejezi köszönetét a ciklus korábbi rendezvényein hasonló szerepet vállalt
Biztonságpolitikai illetve Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztályoknak.
A Magyar Hadtudományi Társaság képviselete, megjelenése, szerepvállalása:
2015-ben is több partnerszervezet rendezvényein, konferenciáin tudtuk képviselni a
Magyar Hadtudományi Társaságot. A teljesség igénye nélkül jelezzük, hogy ott voltunk a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a
Felderítők Társasága rendezvényein, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság konferenciáján
stb. Minden alkalommal igyekeztünk aktívan előmozdítani a Társaság ismertségének és elismertségének szintjét.
Az utóbbi években természetessé vált gyakorlat, hogy a Hadtudományi Társaság is a
koszorúzó szervek között szerepel a Budai Önkéntes Ezred emlékművénél februárban, a központi Honvéd Emlékműnél május 21-én, a második világháború magyar áldozatainak emlékművénél a Fiumei úti temetőben szeptember elsején, illetve a Magyarországon elesett – magyar és külföldi – katonák emlékműveinél november elsején, halottak napján. A bevált és
megszokott megoldási forma szerint közös, a Honvédelmi Minisztérium által biztosított koszorút helyezünk el a honvédséghez kötődő többi társadalmi szervezettel. Ezt a státuszt a jövőben is meg szándékozunk tartani, és minden alkalommal magas szinten képviseljük a Társaságot.
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Szakembereink a beszámolási ciklusban két alkalommal is bekapcsolódtak a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem hagyományos közös közszolgálati gyakorlatába, amelyet Vadvíz illetve Végvár néven rendeztek meg, mindig az aktuális évszámmal kiegészítve.
2011 tavaszán egy régi-új kezdeményezés jelent meg tevékenységeink sorában: a tíz
évvel korábban sikeresen kezdődött, de idővel ellaposodott szabadegyetemi előadások mintájára egy új előadás-sorozatot indítottunk Mindenki hadtudománya összefoglaló címmel. A
szervezés közösen indult meg a Honvéd Kulturális Központtal. A Hadtudományi Társaságra
az előadások tartalmi biztosítása, tehát a témák megválasztása és az előadók kiválasztása hárul. Megállapodtunk együttműködő partnerünkkel, hogy minden hónap második csütörtökjén
17 órakor tartjuk az előadásokat (a nyári hónapok kivételével), a mintegy 50 perces bevezető
előadást vita, kérdések, beszélgetés követi. Az előzetes program megjelenik a Hadtudomány
című folyóiratunkban, honlapunkon, a Honvéd Kulturális Központ honlapján, természetesen
megküldjük együttműködő partnereinknek is. Az előadások népszerűsége töretlen, a korábbi
20-25 főről a hallgatóság létszáma fokozatosan 50 fölé emelkedett. Honlapunkon és a honvédelem.hu honlapon az előadások után rövid beszámoló jelenik meg a mondanivaló legfontosabb összetevőiről.
Mivel a sorozat keretében szabadegyetem jelleggel tartjuk az előadásokat, azok őszitavaszi ciklusokat alkotnak a szemesztereknek megfelelően. Könnyű kiszámolni, hogy jelenleg az ötödik teljes év zajlik, az őszi programot teljesítettük és megkezdtük a tavaszi ciklust is,
a beszámolási időszakban töretlen volt az előadások sora.
Megemlítendő, hogy a Ludovika zászlóalj hallgatói (tisztnövendékei) illetve volt hallgatói szervezett formában, viszonylag nagy számban vesznek részt a rendezvényeken, élvezve
a zászlóalj parancsnokságának ez irányú támogatását. Az alakulat zászlóalj-sorakozóján a
Társaság elnöke 2014 szeptemberében jutalom-könyveket adott át néhány kiemelkedően aktív
tisztnövendéknek.
A szabályzók módosítása
A beszámolási ciklus egyik jelentős eredménye a Társaság szinte minden szabályzójának megújítása volt. Mindhárom évben, de különösen 2014-ben fordítottunk igen sok energiát
ennek a feladatnak a megoldására. Első lépésként módosítottuk az Alapszabályunkat, majd
elfogadtuk a Társaság megújított Szervezeti és Működési Szabályzatát, utóbbi mellékleteiként
pedig az úgynevezett másodlagos szabályzókat. A jelenlegi Alapszabály kimondja, hogy a
másodlagos szabályzók elfogadása vagy módosítása az elnökség hatáskörébe tartozik.
A módosított illetve újonnan megalkotott másodlagos szabályzók a következők (esetleges sorrendben):
Gazdálkodási és pénzkezelési szabályzat,
Az önkéntes munka nyilvántartásának rendje,
A szakértői cím odaítélésének rendje,
A díjak, elismerések rendszere,
Pályázati szabályzat,
A felügyelő bizottság ügyrendje,
Az etikai bizottság ügyrendje,
A Hadtudomány szerkesztőbizottságának működési szabályzata és végül az
Etikai és fegyelmi szabályzat (utóbbi részben a korábbi Etikai Kódexet váltotta fel,
részben pedig új dokumentum, mert a Társaságnak eddig nem volt fegyelmi szabályzata).
Fentieknek megfelelően az Alapszabály kicsit rövidebb lett és nincsenek mellékletei,
ami megkönnyíti egyrészt a benyújtását az illetékes bírósághoz, másrészt a többi szabályzó
esetenként szükségessé váló módosítását (anélkül, hogy az Alapszabályhoz kellene nyúlnunk).
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Az Alapszabályt minden egyes módosítás után fel kell(ene) terjeszteni a Fővárosi Törvényszékhez nyilvántartásba vétel végett (jelenleg a 2009-ben elfogadott változat van nyilvántartásba véve). A 2014 márciusában felterjesztett dokumentumot a bíróság visszaküldte
hiánypótlás címén, meg is adták, hogy hogyan kell megkülönböztetni az új vagy módosított
részeket (félkövér illetve dőlt betűvel) Ezt megtettük, de szerintünk megalapozatlan formai
kifogásokkal újra elutasították a bejegyzést. Időközben, 2014 novemberében értesítést kaptunk, hogy a Társaságot törölték a közhasznú szervezetek sorából, mert elmulasztottuk a vonatkozó kérelem ismételt kitöltését és felterjesztését. A 2015. évi küldöttgyűlés után egyidejűleg felterjesztettük a módosított Alapszabályt és a közhasznúság iránti igényünket, a bejegyzést ezúttal is elutasították, újra formai okok miatt. Az elnökség – kikérve jogászok tanácsát is
– úgy döntött, hogy ne éljünk a fellebbezés jogával, mivel a késedelem nem jár anyagi hátránnyal, a fellebbezéshez viszont hivatalos jogi képviselővel kellene a Társaságnak rendelkeznie. A jelenlegi küldöttgyűlésen formálisan ismét elfogadjuk a többszörösen módosított
Alapszabályt (7. sz. határozati javaslat), majd a megválasztott intéző bizottság a közhasznúsági igénnyel együtt az előírt módon és formában felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.
A Hadtudomány
A Társaság életének, működésének és eredményeinek bemutatásában jelentős szerepet
tölt be a Magyar Hadtudományi Társaság által 1990-ben alapított, a szerkesztőbizottság
(SZB) felügyeletével közreadott Hadtudomány című folyóirat, a Társaság fóruma, amely a
beszámolási időszakban is eredményesen betöltötte funkcióját. A publikációk révén jól mutatta be a tagok és a szakosztályok elméleti és gyakorlati munkájának eredményeit, a közösség
tudományos tevékenységét.
A folyóirat alapvetően negyedévenként egy-egy nyomtatott, valamint egy, az év folyamán folyamatosan bővülő online lapszámmal (e-szám) megjelenő, független, nyílt, de nem
kereskedelmi terjesztésű kiadvány, amely 2013 márciusától kezdődően a Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának közös
folyóirataként jelenik meg. A nyomtatott lap azonosítója ISSN 1215-4121, az elektronikus
lapszámé ISSN 1588-0605.
Tagjaink térítésmentesen megkapják a nyomdai megjelenésű számokat.
A beszámolási ciklus mindhárom évében két-két összevont (1-2. és 3-4.) lapszám jelent meg nyomtatásban, esetenként 700 illetve 650 példányban. 2013-ban megjelent egy különszám is, amelyet a klímaváltozás és a biztonság összefüggéseivel foglalkozó tudományos
konferencia anyagainak publikálására bocsátottuk rendelkezésre. Ugyancsak 2013-ban két
elektronikus számot „adtunk ki”, részben a rovatrend időközben bekövetkezett módosulása
miatt.
A 2013-ban megújított és kihirdetett rovatrend 2014-ben és 2015-ben is sikeresen
vizsgázott: arra ösztönözte szerzőinket, hogy – a biztonságpolitikai témák korábbi években
tapasztalt túlsúlyát kiegyensúlyozva – az új rovatok szellemének megfelelő cikkek száma növekedjen. Ezt a sokszínűséget jól példázza a 30 év a hadtudomány szolgálatában elnevezésű
konferenciáról készült összeállítás, amely a 2014/1-2. számban jelent meg.
A Hadtudomány aktuális lapszámában valamint archívumában fellelhető írások hozzáférhetőek a Társaság honlapján (http://mhtt.eu/hadtudomany/index.html). Visszakereshetőségük megfelel az MTMT követelményeinek. A tanulmányok bekerülnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elektronikus katalógusába, valamint az MTA Könyvtára által jegyzett REAL
adatbázisba. Az MTA Könyvtárával folytatott megbeszélések alapján 2014-ben felvételünket
kértük a DOI adatbázisba is, amely a folyóirat nemzetközi kereshetőségét biztosítja.
Az archívumban fellelhető lapszámok keresettségét mutató számláló szerint az olvasottság kétszerese a nyomtatott példányszámnak.

9

A szerkesztőbizottság a ciklus folyamán rendszeresen ülésezett, a megbeszéléseken az
aktuális lapszámok tartalmának jóváhagyása mellett sor került – a küldöttgyűlés határozatának megfelelően – a szerkesztőbizottság átdolgozott működési szabályzatának véglegesítésére. Ezt a dokumentumot az MHTT elnöksége 2014. júniusi ülésén hagyta jóvá.
Külön említést érdemel, hogy 2014 júniusában a Hadtudomány és a SeregSzemle folyóiratok szerkesztőbizottságai együttes ülést tartottak. Ezen a kölcsönös bemutatkozáson túl
felmerült közös cikkpályázat kiírásának gondolata, amelyre azonban mostanáig még nem került sor.
Az MHTT IB kezdeményezésére felülvizsgáltuk azt a protokoll-listát, amely szerint a
lapot terjesztjük. A szervezeti, személyi változások átvezetése és a párhuzamosságok kiszűrése után javasoltuk, hogy 2015-től a nyomtatott lap 650-es példányszámban készüljön. Már
erre a példányszámra írtunk ki 2014 decemberében meghívásos pályázatot, amelyre mindhárom megkeresett fél visszajelzett. Az intéző bizottság majd az elnökség elfogadta a legelőnyösebb ajánlatot, ami csekély megtakarítást jelent a 2014. évi kiadásokhoz képest.
Külön említést kell tenni a folyóirat legutóbbi, jubileumi különszámáról. Ez a szám
külső megjelenésében is – igaz, minimális mértékben – eltér a megszokott formától, de igazán
újdonságnak a tartalom számít. Két eseti rovat foglalkozik a Társaság alapításának 25. évfordulójával, a köszöntésekben és visszaemlékezésekben bővelkedő születésnapi rész és a Kronológia című adathalmaz. Utóbbi egy kollektív tevékenység eredménye, amely áttekinti a 25
év eseményeit, történéseit és változásait, a választott vezető szervek összetételét, a taglétszám
alakulását és még sok egyéb adatot. A Kronológia nem egy befejezett történet, inkább egy
folyamatos korrekciót és bővítést igénylő áttekintés, amelyhez a jubileumi szám megjelenése
óta már érkeztek is kiegészítő javaslatok.
Az MHTT elnöksége mindenkinek megköszöni aktív és eredményes közreműködését,
a szerzők munkáját, akik tiszteletdíj nélkül is megosztják velünk gondolataikat, és a szerkesztőbizottság tagjaiét is, akik – nem mellékesen – a lektorálások zömét végzik. Kiemelten köszöntjük az új, fiatal szerzők és olvasók egyre bővülő táborát. Kérjük Társaságunk tagjait,
hogy cikkek, tanulmányok írásával továbbra is vegyenek részt folyóiratunk munkájában.
A honlapunkról
Társaságunk életének és tevékenységének immár elidegeníthetetlen része az internet.
Egyre több információt az interneten keresztül juttatunk el tagjainkhoz, a szervezeti
egységekhez. Így például jelen beszámoló szövegét az elnökség tagjai e-mail-ben kapták meg
az elnökségi ülés előtt. Mostanra kivétel nélkül minden szakosztály, területi tagozat, klub képes ilyen módon kommunikálni, ami rendkívül leegyszerűsíti, egyúttal meggyorsítja és olcsóbbá teszi az információk, anyagok eljuttatását. Mindazok a megválasztott küldöttek, akiknek az adott szervezeti egység megadta az e-mail címét, szintén elektronikusan kapták meg a
beszámolót (a többiek pedig az őket delegáló szervezeti egység útján).
Honlapunkat 2014-ben és 2015-ben Németh András tagtársunk tartotta karban, köszönettel vettük alkotó hozzájárulását az eredményes kommunikációhoz. A www.mhtt.eu
domain-név alatt közvetlenül is megtalálhatók vagyunk, ugyanakkor megtartottuk azt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján keresztül is elérhetnek az érdeklődők. A mi honlapunk pedig csatlakozási lehetőséget biztosít együttműködő partnereink honlapjaihoz. A dinamikus tartalomkezelésre történő áttérés csak részben történt meg erőforráshiány miatt, de a meglévő oldal optimalizálása a szerkesztés szempontjából megvalósult.
Ugyanakkor látnunk kell: a honlapon csak az olvasható, amit oda felteszünk. Egyelőre
– a technikai lehetőség fennállása ellenére – nagyon hézagos a szervezeti egységek programjairól, tervezett rendezvényeiről szóló anyag (bár egyre több szakosztály tervezi, hogy önálló
„rovatot” nyit a Társaság honlapján).
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Itt teszünk említést egy kezdeményezésről: a jubileumi lapszámban megjelent Kronológia című összeállítást a Társaság és ezen belül a szervezeti egységek részletes történetéről
korábban közzétettük a honlapon kiegészítések és pontosítások céljából, tulajdonképpen azzal
a gondolattal, hogy összeállításába ezáltal bevonjuk tagjaink széles körét. Ehhez ugyanis rengeteg adat áll rendelkezésre elsősorban tagjaink emlékezetében. Főleg az utóbbi forrást addig
kell felhasználnunk, amíg az idő meg nem ritkítja az emlékeket. Elképzeléseink szerint a kronológia külön „honlapon” szerepelt, „facebook” alapon, és interaktív módon volt lehetőség a
bővítésére. Ez a lehetőség a jövőben is fennáll.
Tagnyilvántartás
Az internethez és ezen belül a honlaphoz kapcsolódóan, de mégis külön témaként kell
megemlítenünk a megújuló tagnyilvántartást. Holy Péter tagtársunk volt szíves rendelkezésünkre bocsátani azt az informatikai rendszert, amelynek bázisán gyökeresen megújíthatjuk
nyilvántartásunkat. Az egyetem vonalán sikerült biztosítanunk erre a célra egy külön számítógépet. A szervezeti egységek számára összeállított beszámolási szempontok között 2014-ben
szerepelt a minden MHTT-tagra vonatkozó adatlap, amely tartalmazza a nyilvántartásba kerülő adatok összességét. Az adatok felvitele folyamatosan történik. Amikor készen leszünk,
várhatóan 2016 folyamán, nagyon sokféle szűrési lehetőséggel számolhatunk (például életkor,
végzettség, doktori fokozat, szakirányultság szerint stb.).
Elismerések:
A beszámolási ciklusban is arra törekedtünk, hogy a különféle elismerések igénylése
illetve odaítélése ténylegesen az érdemek alapján történjen. A szervezeti egységektől ismételten kértük és kérni fogjuk a jövőben is, hogy az éves beszámoló elkészítése céljából összehívott rendezvényeik foglaljanak állást az elismerések kérdésében is. Ki más tudná érdemben
megítélni, melyik tagtársunk szolgált rá az elismerésre, ha nem az a helyi közösség, ahol a
Társaságunk lényegét jelentő tudományos munka folyik? Köszönjük a beszámolókban megfogalmazott javaslatokat (annak, aki ilyeneket leadott), figyelembe vettük/vesszük a Társaság
közös javaslatainak elkészítése során.
Elmondhatjuk, hogy mostanra teljes mértékben intézményesült a központi elismerésekre történő felterjesztések rendszere, véglegesen kialakultak a formai feltételek. A korábbi
csatornák kiegészültek egy újabbal: lehetőségünk van a Tudomány Ünnepe alkalmából felterjesztéssel élni a társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Kun Szabó István vezérőrnagy útján is. Mint társadalmi szervezetnek módunkban áll az állami ünnepek alkalmából nyugállományú tagjaink esetében javaslatainkat felterjeszteni a kiegészítő parancsnokságra, ahol előkészítik azokat az elbírálásra (és 50%-nál nagyobb arányban el is fogadják). A
beszámolási időszakban elég sokan kaptak ilyen módon miniszteri szintű elismerést. Rendszeressé váltak a felterjesztések belügyi vonalon is, elsősorban a Belügyi, a Hírszerzés-történeti
illetve a Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztályok tagjainak vonatkozásában.
Pontosabbá vált a Társaság által alapított és adományozható elismerések rendszere,
amelyet a többi szabályzóval együtt a beszámolási időszakban újítottunk meg és fogadtunk el.
Egy új elismerési formával bővült a lista, mostantól adományozható a Magyar Hadtudományi
Társaság érdemes tagja cím is.
A Magyar Hadtudományi Társaság egyik legnagyobb elismerését, a Tanárky-díjat a
megalapítása óta eddig minden évben, még a pénzügyileg legbizonytalanabb években is legalább egy személy megkapta kiemelkedő tudományos vagy tudományszervező tevékenysége
okán. A beszámolási időszakban ezt az elismerést Kovács Gábor, a Határőr, Haig Zsolt, az
Elektronikai, Informatikai és Robotikai illetve Szabó Tibor, a Tüzér Szakosztály tagja kapta.
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Korponai-díjat kapott 2013-ban Németh András, az Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály, 2014-ben pedig Bányász Péter, a Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály tagja.
Minden elismerés esetében jelentős részt vállalt a javaslatok összeállításában az elnökség mellett működő díjbizottság, amelynek elnöke a Társaság elnökhelyettese, Felházi Sándor
tagtársunk.
Gratulálunk és jó egészséget, további tudományos eredményeket kívánunk a díjazottaknak és elismerésben részesülteknek.
Pályázataink
A Magyar Hadtudományi Társaság a beszámolási ciklus mindhárom évében meghirdette saját tudományos, jeligés pályázatát. A pályázat meghirdetésének célja a Társaság tagságának aktivizálása, a tudományos tevékenység és mindenekelőtt a tudományos kutatás ösztönzése, publikálásra alkalmas, elsősorban a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése,
a tagság önmegvalósítási lehetőségeinek bővítése volt. A pályázati felhívásra évente sorrendben 10, 2 és 6 pályamű érkezett, elsősorban a 2014. évi tanulmányok alacsony száma elszomorító. A pályázók anyagait előírásszerűen, vagyis a pályázati szabályzatunkban leírtaknak
megfelelően két-két bíráló értékelte, eszerint – mint az elnökségi ülések vonatkozó határozataiból kitűnik – részesítettük díjazásban a pályázókat.
A nagyon szerény érdeklődés miatt is 2014-ben előtérbe került egy évek óta érlelődő
gondolat, miszerint közösen kell(ene) pályázatot kiírnunk a SeregSzemle folyóirat szerkesztőségével, pontosabban az Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanácsával. A mi elképzelésünk szerint a beérkező pályaműveket közösen bíráljuk el, de a két folyóirat profiljának megfelelően a hasznosítást, publikálást megosztjuk egymás között.
A sokéves gyakorlatnak megfelelően elkészült a 2016. évi pályázati kiírás szövege,
amelyet az IB januárban, az elnökség pedig február 5-én jóváhagyott (1. sz. melléklet). Az
elnökségi ülést követően a kiírás felkerült a honlapunkra illetve közzétesszük a Hadtudományban.
Anyagi helyzetünk
Röviden át kívánjuk tekinteni anyagi-pénzügyi helyzetünket is, annak ellenére, hogy a
2015. évi pénzügyi jelentés valamint a 2016. évi pénzügyi terv önálló tételként szerepel a beszámolók sorában.
A beszámolási időszak továbbra is a kihívások éve volt pénzügyi szempontból. A
Honvédelmi Minisztérium az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is 3 millió forintot biztosított
támogatásként. A Honvéd Vezérkar Hadtudományi Alapítványának kamataiból származó
támogatás – a betéti kamatszint visszaesése következtében – minden eddiginél kevesebb volt,
mintegy 160 ezer forint. A Magyar Tudományos Akadémia által folyóiratunk megjelentetéséhez nyújtott támogatás (1.100.000 forint) nem tudta kompenzálni a többi forrás beszűkülését.
Tagdíjból származó bevételünk (mintegy 1 millió 770 ezer forint) illetve a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ai (kevesebb mint 100.000 forint) tették gyakorlatilag teljessé a bevételi oldalt.
2014-ben minimális pozitívummal zártuk a HR-megoldások a 21. században című
konferenciát, köszönhetően a szponzorok hozzájárulásának és az első alkalommal bevezetett
részvételi díjnak. Viszont 2015-ben – az MTA támogatásának késése miatt – átmeneti likviditási gondjaink keletkeztek, amelyeket csak tagi kölcsönnel tudtunk áthidalni.
Mind a Honvédelmi Minisztérium, mind az MTA, mind pedig a HVK Hadtudományi
Alapítvány kuratóriuma felé az előírt határidőkre elszámoltunk a támogatás felhasználásáról.
A Magyar Tudományos Akadémia már befogadta pályázatunkat a 2016. évi támogatásra, a
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beszámolási időszakhoz hasonlóan 1.100.000 forintot igényeltünk. A Honvédelmi Minisztériumba is felterjesztjük 3 millió forintról szóló 2016. évi támogatási igényünket.
Az egyensúly megtartásában egyértelmű jelentőséggel bírt, hogy folyóiratunk immár
rendszeresen összevont számai és az internetes megjelenés bővülése jelentős összegek megtakarítását eredményezték. Ezen megtakarítások ellenére azonban továbbra is a Hadtudomány
megjelentetése képezi az egyik legnagyobb kiadásunkat. Jelentős tétel az elnök tiszteletdíja, a
titkárságvezető javadalmazása illetve a könyvelői szolgáltatás igénybevétele. A Tanárky-díj
és általában az elismerések költségei, a postaköltségek, az irodaszerek beszerzése, a Társaság
pályázati felhívására beérkezett pályaművek díjazása, bíráltatása voltak a további tételek.
Rendszeressé váltak a szervezeti egységek „visszaigénylései” is. A 2015. évi kiadásokat tovább növelte a jubileumi közgyűlés költsége és a jubileumi emlékérmek kibocsátása, utóbbi
esetében a mérleget javította mintegy 100 darab emlékérme árúba bocsátása.
Összességében megállapítható: a 2015. évet úgy zárhattuk, hogy a Társaság pénzügyi
egyensúlyát a tervezetthez képest alacsonyabb bevételi tételek ellenére sikerült fenntartanunk.
Ugyanakkor gyakorlatilag minden tartalékunkat kimerítettük és feléltük, az elnöki tiszteletdíjat mindössze öt hónapra tudtuk folyósítani, és javaslatot kellett tennünk még egy, bár csekély
megtakarításra: a Tanárky- illetve Korponay-díjjal járó összegeket 2015. január elsejétől bruttó összegként kezeljük.
A szervezeti élet, a szervezeti egységek
2013. január elsejével felfüggesztette működését a Vám- és Pénzügyőrségi Szakosztály, amely már hosszabb ideje válságos helyzetbe került. Továbbra sem tud magára találni –
a formális újjáalakulás ellenére – a Szárazföldi Műveleti Szakosztály. Újra mozgásba lendült
a Dél-dunántúli Tagozat, és a vezetési válság után talán új életet kezd a Debreceni Tagozat.
Újra napirendre tűztük a Székesfehérvári Tagozat újjáalakításának régóta érlelődő gondolatát,
amelyhez megnyertük az ÖHP parancsnokának támogatását is.
Ismételten felmerülő javaslat, hogy a Társaság alakítsa ki és fejlessze kapcsolatait a
hasonló külföldi egyesületekkel, társaságokkal, a NATO és az Európai Unió tudományos és
kutatási központjaival, szervezeteivel. Tulajdonképpen azonban csak néhány szakosztály
(például a Védelemgazdasági vagy a Műszaki Szakosztály) szintjén él ilyen kapcsolat. Még az
AFCEA elnevezésű szervezettel (Fegyveres Erők Híradó és Elektronikai Szövetsége) felvett
kapcsolat sem eredményezett élő, aktív együttműködést, annak ellenére, hogy ezt a kontaktust
az AFCEA kezdeményezte.
Legalább nagy vonalakban szót kívánunk ejteni minden szervezeti egységről. Az elnökség beszámolójában is törekszünk arra, aminek érdekében a beszámolási szempontokat a
szervezeti egységeknek immár évek óta kiadjuk: hogy összehasonlítható értékelést tudjunk
adni a nagyon is különböző egységekről. Jelen beszámolóban alapvetően a szervezeti egységek 2015-ös tevékenységét tükröztettük.
Mindjárt elöljáróban leszögezzük azt a szomorú tényt, hogy néhány szervezeti egység
minden erőfeszítésünk ellenére nem adott le beszámolót. Sem határidőre, sem késve, sem
egyáltalán.
Részleteiben:
Belügyi Szakosztály:
A 28 fős szakosztály az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is aktív tudományos tevékenységet folytatott. Tagjai sokoldalúan bekapcsolódtak az oktatásba, a doktori képzésbe, a
tankönyvek és oktatási segédletek összeállításába, konzulensi, témavezetői, bírálói feladatok
ellátásába, a tudományos diákköri tevékenység támogatásába. A tagság mintegy harmada
rendszeresen publikál, egy fő megvédte doktori értekezését, egy fő pedig megkapta az MHTT
szakértője címet. Aktívan bekapcsolódnak konferenciák és más rendezvények (például az
NKE végzős hallgatói számára rendezett közszolgálati gyakorlat, a Kőbányai Rendvédelmi
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Nap vagy a vörösiszap-katasztrófa 5. évfordulóján rendezett fotókiállítás) programjába, részt
vettek a Katasztrófavédelem 2015 konferencián.
Az MHTT kezdeményezésére a szakosztály tagjai közül Muhoray Árpád honvédelmi
miniszteri elismerésben részesült.
Biztonságpolitikai Szakosztály:
Február 10-éig nem adott le beszámolót.
Civil-katonai Kapcsolatok Szakosztály:
A szakosztály létszáma 6 főre csökkent és megközelítette a kritikus szintet. A tagok –
mivel a szakosztály saját rendezvényt nem szervezett – bekapcsolódtak az egyetem tudományos programjaiba (Kutatók éjszakája, tudományos konferenciák). Ketten publikálnak rendszeresen.
Debreceni Tagozat:
Február 10-éig nem adott le beszámolót.
Dél-dunántúli Tagozat:
A tagozat – két évvel korábbi újjáalakulása óta – a korábban megszokott tudományos
rendezvények („Hadtörténeti esték”) megszervezésével biztosította a folyamatosságot. A beszámolási időszakban nyolc előadást és egy könyvbemutatót tartottak, együttműködve a Pécsi
Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájával.
Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály:
Az EIR Szakosztály mind létszámát (48 fő, közülük tízen az MHTT szakértői), mind
aktivitását tekintve a legjobbak közé tartozik. Legjelentősebb rendezvényük az immár 15.
alkalommal megtartott Robothadviselés konferencia volt, amelyet rendszeresen az Elektronikai Hadviselés Tanszékkel együttműködve rendeznek. A tagság jelentős témavezetői és tudományszervező (ezen belül tudományos diákköri tevékenységet segítő) munkát végez, előadóként bekapcsolódik a Ludovika Szabadegyetem munkájába, a Kutatók Éjszakája programba, részt vesz műhelyvitákon és doktori védéseken. A szakosztály aktív a Társaság vezető
szerveiben is (Németh András IB-tag, Haig Zsolt az etikai bizottság tagja illetve 2015-től elnöke, egyidejűleg a Hadtudomány szerkesztőbizottságának tagja).
Németh András 2013-ban Korponay-díjat, Haig Zsolt pedig 2014-ben Tanárky-díjat
kapott kiemelkedően aktív és eredményes hadtudományi tevékenységéért.
Geoinformációs Szakosztály:
A 12 fős szakosztály nehéz helyzetben működik, a tagok erős munkahelyi leterheltsége miatt önálló rendezvényt – két szakosztály-megbeszélésen kívül – nem szervezett. A tagság részt vesz egyrészt a Geoinformációs szolgálat rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, másrészt más országos szakmai szervezetek tevékenységében.
Haditechnikai Szakosztály:
A szakosztály – amelynek létszáma 13 fő – nyilvános rendezvényt 2015-ben nem
szervezett. A haditechnika csökkenő szerepe és általános megítélése rányomta bélyegét munkájukra, publikációs lehetőséggel a Haditechnika folyóirat révén élnek.
Hadtörténelmi Szakosztály:
A szakosztály 2015 folyamán jelentősen gyarapodott létszámában, jelenleg ez 23 fő. A
tagság a következő rendezvényeken vett részt: A przemysli katasztrófa és a gorlicei áttörés
(május 14.), A háborús hétköznapok (október 6-7.), A napóleoni háborúk lezárásának 200.
évfordulója (december 2.), továbbá a Hadtörténelmi délutánok hat előadása.
Határőr Szakosztály:
A szakosztály a területi széttagoltság eredményeképpen az átlagosnál nehezebb körülmények között dolgozik, a két súlypont Budapesten és Pécsen van. A 2013 nyarán tartott
tisztújítás óta tevékenysége megújult. 2015-ben két rendezvény fémjelezte munkájukat: A 2.
világháború utáni határőrség megalakulásának 70. évfordulója című konferencia (mintegy 70
fő részvételével Budapesten) illetve a Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai című nem-
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zetközi konferencia (Pécsen, 80 fő), utóbbi anyagai a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények folyóiratban jelentek meg. Két szakmai látogatás egészítette ki az éves programot.
Hírszerzés-történeti Szakosztály:
Február 10-éig nem adott le beszámolót.
Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztály:
A szakosztály létszáma 30 fölött van, de kevés az aktívnak tekinthető tag. 2015-ben
három szakmai fórum (kerekasztal-beszélgetés) társszervezői voltak, együttműködésben az
egyetem kutatóműhelyeivel: Vezetői kiválasztás, alkalmasság és Nők a vezetésben, női vezetők, illetve a jelenkori katonai hivatás értékdimenzióit elemezték Változó és maradandó címmel. Kezdeményezésükre napirenden van egy új Tiszti kézikönyv megjelentetése. A szakosztály tagjai bekapcsolódtak az oktatás és a tankönyvkiadás folyamataiba, a kormányzati döntésekre alapozott Magyary-program feladataiba, felkért szakértőként a honvédségi reformokkal
összefüggő munkákba.
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály:
A szakosztály létszáma 15 fő, ebből heten rendelkeznek fokozattal, hárman pedig doktoranduszok. Három fő az MHTT szakértője. A tagság munkájában jelentős arányt képvisel az
oktatás. 2015-ben két jelentős rendezvényen vettek részt: a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából rendezett éves konferencia és A Duna-Dráva árvízi tapasztalatai, villámárvizek Baranya megyében nemzetközi konferencia.
Katasztrófa- és Védelem-egészségügyi Szakosztály:
Február 10-éig nem adott le beszámolót.
Légierő Szakosztály:
Az 56 fős szakosztály az egyik legnépesebb és legaktívabb szervezeti egység. Vezetőségük jól kezeli a kettős telephely (Budapest és Szolnok) okozta nehézségeket. Legjelentősebb rendezvényük 2015-ben az immár közel 30 éve minden évben megrendezett Repüléstudományi konferencia volt, amelyet ez évben a Társaság központi rendezvényévé nyilvánítottunk. Ezen kívül hat alkalommal tartottak szakmai előadás(ok)ra épülő szakosztályrendezvényt, továbbá egy beszámoló-értékelő megbeszélést. Az utóbbi években rendszeresen
javasolnak témákat és előadókat a „mindenki hadtudománya” előadás-sorozat programjába.
2016-os munkatervük az előző évihez hasonlóan bővelkedik szakmai rendezvényekben.
Műszaki Szakosztály:
A szakosztály jól példázza a hivatalos szervek (adott esetben tanszék) és a szervezeti
egységek szimbiózisát, tevékenysége jól ráépül a tanszéki programokra. Ennek megnyilvánulása a részvétel a Műszaki Csapatok Napja rendezvényein vagy akár a Repüléstudományi
konferencián. A szakosztály továbbra is megjelenteti a Műszaki Katonai Közlönyt, amelynek
2015-ben két száma látott napvilágot (ettől az évtől kezdve angol nyelvű írásokat is fogad a
folyóirat). Egy előadással bekapcsolódtak a „mindenki hadtudománya” programjába.
Szabó Sándor elhunyta miatt új elnököt választottak Kovács Tibor tagtársunk személyében.
Nemzetbiztonsági Szakosztály:
A 26 fős szakosztály tevékenységének gerincét – a 2009-ben megkötött megállapodás
alapján – a Kiss Károly Hadtudományi Klub égisze alatt megtartott szakmai előadások (2015
folyamán 7 előadás) képezik. Mind a klub menedzselésében, mind az előadások szervezésében szoros az együttműködés a Biztonságpolitikai Szakosztállyal és a Biztonságpolitikai
Szakkollégiummal. Az előadásokra az egyetem Tudós Kávézójában kerül sor, a résztvevők
között általában sok a fiatal.
Szárazföldi Műveleti Szakosztály:
Február 10-éig nem adott le beszámolót.
Tüzér Szakosztály:
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A 24 fős szakosztály – amelynek tagjai közül hatan az MHTT szakértői – jól kihasználja munkájához a tanszék bázisát, annak ellenére, hogy a tagság szétszórtan helyezkedik el.
Tudományos kutatási tervükben fontos helyet foglal el az évenként megtartott Tüzérlövészszaki verseny illetve a Tüzér fegyvernemi Borbála-napi rendezvénysorozat megszervezése és
végrehajtása, utóbbin közel száz fő vett részt. A szakosztály rendszeres munkakapcsolatban
van a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesülettel.
Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály:
A 41 fős létszámú szakosztály az aktív és eredményes szervezeti egységek közé tartozik. 2015-ös tevékenységük kiemelkedő eseménye volt A katonai logisztika időszerű kérdései
című, hagyományosnak mondható konferencia, amelyen a szakosztály többsége részt vett,
közülük 14-en előadást is tartottak. Jelentős a tagok publikációs tevékenysége (részben idegen
nyelven). A jubileumi közgyűlésen Gruber Nándor tagtársunk tartott előadást, hatan kapták
meg a jubileumi emlékérmet. A szakosztályból négy fő visel tisztséget az intéző illetve a felügyelő bizottságban (Király László, Gáspár Tamás, Csontos András, Markal Marietta).
Védelmi Infrastruktúra Szakosztály:
A szakosztály két rendezvényt tartott, amelyeken a 21 fős tagság nagyobb fele részt
vett. Jelentős rendezvény volt a pápai repülőtér meglátogatása, ahol megtekintették a
többnemzeti beruházás keretében épülő hangárt, annak kiszolgáló létesítményeit valamint az
indító tornyot, tájékoztatást kaptak az alakulat aktuális feladatairól.
Vegyivédelmi és Környezetbiztonsági Szakosztály:
Február 10-éig nem adott le beszámolót.
Kiss Károly Hadtudományi Klub:
A klub immár 2009 óta az Egyetemi Központi Könyvtár Tudós Kávézójában működik
a Biztonságpolitikai és a Nemzetbiztonsági Szakosztályok valamint a Biztonságpolitikai
Szakkollégium rotációs rendszerű patronálásával. Saját vezetősége nincs.
A havi rendszerességgel megtartott előadások:
2015 várható biztonságpolitikai eseményei
A 2. világháború magyarországi hadszíntereinek jellemzői
Törökország biztonságpolitikája
A keresztény arabok helyzete Irakban
A szíriai válság értékelése
A kis háborúk alternatív védelmi koncepciói
Migrációs tendenciák 2015 – következmények és következtetések.
Lahner György Haditechnikai Klub:
A klub 2015-ben öt alkalommal szervezett programot önállóan vagy együttműködőként. A Biztonságpolitikai Szakkollégium felkérésére haditechnikai előadás-sorozatot tartottak, esetenként 20-25 fő részvételével. A hagyományoknak megfelelően családos szakmaikulturális látogatást szerveztek Németországban. Jólsikerült évzáró-évértékelő rendezvényen
tekintették át 2015 történéseit és vitatták meg a 2016-os terveket, mintegy 40 fő részvételével.
A klub négy fővel képviselteti magát az MTA Logisztikai Osztályközi Bizottságában.
Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub:
A klub 2015 májusában alakult – részben filmklub jelleggel – azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsen és ápoljon a Hadtudományi Társaság és a fiatal nemzedékek képviselői
között. Az alakuló ülésen napirendjén egy szakmai vonatkozású film megbeszélése szerepelt.
Októberben egy poszter-versenyt szerveztek a klub résztvevői, novemberben pedig megrendezték „A Haza szolgálatában” elnevezésű doktorandusz-konferenciát.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint azon szervezeti egység esetében, amely
két egymást követő évben nem ad le beszámolót, az intéző bizottságnak kezdeményeznie kell
új szakosztályi vezetőség választását. A megválasztott IB egyik első feladata tehát az lesz,
hogy ilyen értelmű kezdeményezéssel fordul a következő szervezeti egységekhez: Debreceni
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Tagozat (2016 februárjában alakultak újjá és választottak új vezetőséget) és Szárazföldi Műveleti Szakosztály.
A szervezeti egységekkel kapcsolatos téma zárógondolataként szeretnénk emlékeztetni
arra, hogy egy nagyon figyelemre méltó kezdeményezést próbáltunk néhány éve a küldöttgyűlésen népszerűsíteni: a megválasztott küldöttek minden szervezeti egység rákövetkező
rendezvényén számoljanak be a küldöttgyűlés tapasztalatairól. Sajnos az írásos beszámolók
egyáltalán nem tükrözik ennek a kezdeményezésnek a pozitív fogadtatását.
Az elnökség és ezen belül az intéző bizottság megköszöni a szervezeti egységek vezetőitől és a tagság egészétől a beszámolási időszakban kapott támogatást. Kívánunk a Társaság
minden tagjának eredményes, sikeres tevékenységet az elkövetkező időben is.
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A Magyar Hadtudományi Társaság 2016. évi munkaterve
(kitekintéssel a következő évekre)
A küldöttgyűlés időpontjától az új elnökség és intéző bizottság átveszi a Magyar Ha dtudományi Társaság tevékenységének szervezését. Ezzel együtt – mivel a munkatervet is a
küldöttgyűlés fogadja el – tulajdonképpen megörökli a 2016-ra vonatkozó elképzeléseket is.
Javasoljuk, hogy a küldöttgyűlés kiindulási alapként fogadja el az alábbiakban megfogalmazott munkatervet, és kérje ehhez a megválasztandó intéző bizottság, az elnökség, a felügyelő
bizottság és az etikai bizottság támogatását. Kérjük továbbá minden szervezeti egység, a Társaság minden tagjának aktív közreműködését a munkaterv eredményes végrehajtásához.
Az éves terv nem tartalmazza a szervezeti egységek által saját hatáskörben tervezett
rendezvényeket. Többségük gazdag programot fogalmazott meg a 2016. évre is, ezek egy
része felkerül vagy már fel is került a honlapra.
A Magyar Hadtudományi Társaság 2016-ban – mint ahogy a korábbi években is – az
alábbi célokból kiindulva alakítja ki munkatervét: egyrészt meg kívánja szilárdítani helyét a
magyar tudományos közéletben, folytatva az Alapszabályban meghatározott tevékenységeket,
ápolva a több mint két évtizedes hagyományokat, másrészt fenn kívánja tartani a nagyon kényes pénzügyi egyensúlyt.
Természetesen továbbra is alapvető kötelezettségünk megjelentetni nyomtatott formában a Hadtudomány című folyóiratot, amelynek 2016-ban is két összevont számát tervezzük
kiadni nyomdai kivitelezésben. Az 1-2. számot márciusban tervezzük megjelentetni, terjedelmének egy részét a 2015 októberi jubileumi közgyűlés és tudományos konferencia szerkesztett anyagának megjelentetésére, a küldöttgyűlés határozatainak ismertetésére illetve a pályázati kiírásra érkezett pályaművek publikálására fordítjuk. A 3-4. összevont számot novemberdecemberben tervezzük kiadni. Minden szám változatlan formában megjelenik a honlapunkon
is, továbbá a nyomdai számokhoz egy önálló internetes szám is tartozik.
A Tanárky-díj megalapítása óta minden évben lehetőséget találtunk arra, hogy legalább egy, kiemelkedő munkát végző tagtársunkat ebben az elismerésben részesítsük. Így fogunk tenni 2016-ban is. A Korponay-díjat csak akkor fogjuk odaítélni, ha életkorban is megfelelő jelöltre érkezik javaslat.
2016-ra is kiírjuk – a február 5-ei elnökségi ülés jóváhagyásának birtokában – a Társaság pályázati felhívását (1. sz. melléklet). A kiírás megjelenik a Hadtudomány 2016/1-2. számában és már felkerült a honlapra is.
Központi rendezvényeink számát 2016-ban is – a többéves tapasztalatok alapján – kettőben határoztuk meg. Kiemelt rendezvényeink közül az egyiket – az intéző bizottság és az
elnökség állásfoglalása szerint – tavasszal, a másikat a Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan,
októberben-novemberben tervezzük megszervezni, a Napjaink hadtudománya sorozatba illeszkedően (8. sz. határozati javaslat). A javasolt témák: A Magyar Honvédség és más fegyveres szervek gyakorlati együttműködése az újtípusú biztonsági kihívások kezelésében; A Magyar Honvédség humán illetve haditechnikai fejlesztésének helyzete.
A rákövetkező évben, 2017-ben a Napjaink hadtudománya konferencia-sorozat két
újabb elemét tervezzük megrendezni, a napirenden az információs hadviselés és a hadtudomány; a civil és a katonai feladatok összefonódása és komplex értelmezése; a nukleáris fegyverek hatása a hadviselési elképzelésekre, illetve a korábbi munkatervekből kimaradt témák
szerepelhetnek. 2017 utáni konferenciáink témái között szerepelhetnek a nem halálos fegyverek és a hadtudomány; az energiabiztonság katonai aspektusai; a klímaváltozás lehetséges
katonai vonatkozásai. Visszatérően szerepelhetnek a választott témák között a válságkezelés
összefüggései.
A Mindenki hadtudománya előadás-sorozat keretében sorra kerülő témákat a munkaterv konkrétan nem tartalmazza, de minden alkalommal közzétesszük a Hadtudományban és
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honlapunkon is. A tervek összeállítása során maximálisan figyelembe vesszük a szervezeti
egységek beszámolóiban megfogalmazott javaslatokat.
Kívánatos, hogy a Hadtudományi Társaság következő évi illetve több évre szóló programját (beleértve a pályázati kiírást), a munkatervben feltüntetett feladatokat, rendezvényeket
a szakosztályok, tagozatok és klubok a zászlajukra tűzzék, részt vállaljanak a szervezésből,
mozgósítsanak a végrehajtásra, egyszóval a központi feladatok kiemelt helyet kapjanak a
szervezeti egységek terveiben.
Ugyanezeket az elemeket felvetetjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium éves tudományos terveibe.
Folytatni célszerű azt a gyakorlatot, hogy egy-egy szervezeti egység beszámol az intéző bizottság ülésein saját helyzetéről.
Szakosztályainktól – a megadott szempontok szerint – folyamatosan további javaslatokat várunk a Társaság központi rendezvényére (olyan rendezvényekre, amelyekhez „nevét
adhatja” a Magyar Hadtudományi Társaság), illetve a Mindenki hadtudománya előadásaira.
A szakosztályoknak juttatott pénzügyi keret további fenntartását tervezzük, ez évben
változatlanul a befizetett tagdíj 25%-ának mértékében. A keret a következő év januárjáig,
lényegében a szakosztályi beszámolók elkészítési határidejéig vehető igénybe. A 2015. évi
küldöttgyűlés határozatának megfelelően azonban azon szervezeti egységek, amelyek nem
adtak le beszámolót, a rákövetkező évben nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.
Ha erre szükség mutatkozik, 2016-ban ismét korrigálni fogjuk szakértői névsorunkat.
A Társaságban viselt tagsági viszonyukat elveszített szakértőket a szakértői névsorból is töröljük, udvarias levelet fognak kapni az elnök aláírásával, amelyben tájékoztatjuk őket a törlés
tényéről, kérve egyúttal a szakértői igazolvány visszajuttatását.
A tervezett elnökségi ülések:
- Áprilisban aktuális kérdések, a megválasztott új intéző bizottság munkájának beindítása, a szervezeti egységek „beszámoltatásának” tapasztalatai, a Társaság központi rendezvényeinek előkészítése szerepel a napirenden;
- Júniusban az elnökség az Alapszabály bejegyzésének alakulásával illetve a Társaság
anyagi helyzetével foglalkozik;
- Szeptemberben az elnökség dönt a Tudomány Ünnepe kapcsán átadandó elismerésekről, tájékoztatást hallgat meg a központi rendezvényről;
- Decemberben a napirenden szereplő kérdések: a pályázati kiírásra beérkezett pályaművek sorrendjének meghatározása, az év lezárása, szempontok a beszámolóhoz;
- 2017 februárjában a küldöttgyűlés előkészítése, a beszámoló elfogadása lesz napirenden.
Az intéző bizottság a nyári időszak kivételével általában havonta egyszer ülésezik. Bizottságaink (a felügyelő és az etikai bizottság) szükség szerint üléseznek, de elnökeik rendszeresen meghívást kapnak az intéző bizottság illetve az elnökség üléseire.
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1. sz. melléklet
Az MHTT pályázati felhívása a 2016. évre
A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége – a küldöttgyűlés határozata értelmében,
a jóváhagyott éves munkatervvel, a költségvetési tervvel és a pályázati szabályzattal összhangban – pályázatot hirdet tanulmányok, tudományos elemzések megírására.
A pályázat meghirdetésének célja a hadtudomány iránt érdeklődő személyek aktivizálása, a tudományos tevékenység és mindenekelőtt a kutatás ösztönzése, publikálásra alkalmas,
és elsősorban a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése, az MHTT-tagok önmegvalósítási lehetőségeinek bővítése.
A pályázat keretében a következő tudományos illetve kutatási témaköröket tartjuk célszerűnek feldolgozni:
 a hadtudomány fogalmában, tartalmában bekövetkezett változások, a fegyveres küzdelemmel, a háborúval kapcsolatos elméletek változásai és ezek gyakorlati megvalósításának
tapasztalatai;
 a biztonság dimenzióinak modern értelmezése és aktuális problémái;
 a védelmi illetve a stratégiai tervezés, a haderőtervezés és -fejlesztés időszerű kérdései
és azok megoldásának lehetőségei;
 az önkéntes tartalékos rendszer kialakításának, működésének kérdései;
 a Magyar Honvédség missziós tevékenységének tapasztalatai, jogi, kiképzési, műveleti, logisztikai, civil együttműködési, információs kérdései;
 a Magyar Honvédség helye, szerepe a tömeges migráció kezelésében, a leszűrhető tapasztalatok;
 a terrorizmus, a gerilla-hadviselés, a felkelés-ellenes műveletek, az aszimmetrikus
hadviselés elméleti és gyakorlati tapasztalatai, eljárások, módszerek, eszközök;
 a katonai logisztika kihívásai a jelenkori háborúk tapasztalatai alapján, a lehetséges
megoldások;
 a haditechnikai eszközök és rendszerek, a technológiai fejlesztés szükséges területei,
egyes területek aktuális kérdései, problémái és javaslatok azok megoldására;
 informatika a védelmi szférában;
 a rendvédelem, a katasztrófavédelem és egyéb speciális területek aktuális kérdései;
 a humán erőforrás-gazdálkodás kérdési, problémái napjainkban és a közeli jövőben;
 a társadalom és a honvédelem – a fegyveres erők demokratikus ellenőrzése;
 a NATO partnerségi politikája;
 az EU biztonságpolitikájának változásai.
A pályázaton a hadtudomány iránt érdeklődő személyek egyénileg vagy csoportosan
vehetnek részt, kifejezetten ezen pályázat céljára készített, eredeti, ebben a formában más
helyre be nem nyújtott tanulmányokkal.
A pályázat elsősorban a kiírásban szereplő (esetleg önálló kezdeményezés alapján választott) téma kidolgozására irányuljon. Lehet komplex jellegű, de foglalkozhat a téma egyegy részterületével is.
A pályázat jeligés, ily módon megőrzi a pályázó személyiségének anonimitását a pályamunka elbírálásának befejezéséig.
Elnyerhető díjak (bruttó):
egy I. díj – 80 ezer Ft.,
egy II. díj – 60 ezer Ft.,
egy III. díj – 40 ezer Ft.
A beérkezettek pályamunkáknak legfeljebb fele díjazható, továbbá a díjak megoszthatóak. Az elnökség az egyes szakmai területek kiemelkedő alkotásait különdíjban részesítheti.
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A pályaművek terjedelme érje el az egy, de ne haladja meg a három szerzői ívet.
A pályamunkák beadási határideje (postabélyegző alapján): 2016. október 14-e.
A jeligével ellátott pályamunkákat két nyomtatott (gépelt) példányban és egy elektronikus adathordozón (CD-n) kell postai úton beküldeni, vagy benyújtani a Társaság titkárságára. Csatolni kell hozzá egy zárt borítékot, amelyen kívül fel kell tüntetni a jeligét, belül pedig
a szerzőre vonatkozó adatokat (név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím vagy szolgálati helyének postacíme, a szerző e-mail címe és telefonszáma, adószáma, TAJ száma, nyugdíjas törzsszáma, átutalási számlaszáma).
A pályaműveket az elnökség által felkért két-két szakértő bírálja el.
A díjazott pályázatok hasznosításáról a pályázati felhívás kibocsátója dönt a szerzők
egyetértésével. Az arra alkalmas pályázatok – függetlenül a díjazás tényétől – az esetleg szükséges átdolgozás után a Hadtudomány című folyóiratban is közlésre kerülhetnek. Minden pályamunka – a szerzővel való előzetes egyeztetés után – átadásra kerülhet a hasznosításában
érdekelt szervek részére.
A pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati rendszer célját, az alkalmazott eljárásokat
és más, szükséges tudnivalókat az MHTT elnöksége által jóváhagyott Pályázati szabályzat
tartalmazza.
Budapest, 2016. február 5.
A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége
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2. sz. melléklet
A küldöttgyűlés 2. számú határozata
Tagok törlése
A küldöttgyűlés egyszeri határozattal törli a Társaság tagjainak sorából azokat, akik a
2015. évi tagdíjukat személyre szóló, levélben történt felszólítás ellenére nem fizették be. Az
érintett személyek névsorát az alábbi táblázat tartalmazza (a táblázat más módon kerül ismertetésre a személyiségi jogok védelme érdekében).
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