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Elnöki előszó 
 

Tisztelt Olvasó! 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége kezdeményezésemre 2022 tavaszán elfogadta, 

hogy tovább bővítve a Társaság kiadványainak palettáját, évente Évkönyvet állítsunk össze 

azzal a céllal, hogy a Társaság életének mozzanatait megörökítsük. Ezen sorozat első 

példányát olvashatja a Tisztelt Olvasó. 

Az évkönyv kiadását azért szorgalmaztam, hogy utóbb könnyebb legyen a Társaság 

történetét rekonstruálni, ne vesszenek el fontos információk. Az emberi emlékezet korlátozott, 

az elmúlt év eseményeire még csak képesek vagyunk visszaemlékezni, de a korábbi esztendők 

történései már összemosódnak. Egy-egy véletlenül előkerülő fénykép láttán magunk is 

rácsodálkozunk az ábrázolt témára vagy az érintett személyekre. 

A kiadvány összeállításánál számos kérdéssel szembesültünk. Milyen legyen az évkönyv? 

Mi kerüljön bele, hogy évről évre ne kelljen majd változtatni? Mivel több 

partnerszervezetünknek is van évkönyve, és azok különbözőek, melyikre hasonlítson 

(jobban)? Lírai hangvételű legyen, vagy inkább a tényekre koncentráljon?  

Ezen kérdések megválaszolását nagyban megkönnyítette, hogy az évek során a 

Társaságnál sokféle kiadvány készült, a folyamatban pedig rengeteg tapasztalat halmozódott 

fel. Különösen hasznosnak bizonyultak évfordulós kiadványaink, közülük is elsősorban a 

2021-ben megjelent 30 év a hadtudomány szolgálatában című kiadvány. Ugyanakkor éppen a 

jubileumi könyv szerkesztésének folyamata vetette fel a rendszeresen megjelenő annalesek 

szükségességét. 

Néhány részletkérdésre a válasz szinte automatikusan született. Megbeszéltük, hogy az 

első évkönyv nagy vonalakban ugyanazt a felépítést követi, mint a 30 éves kiadvány. (Az 

évkönyv összeállítását Nagy László tagtársunk vállalta, aki a 30 éves kiadványt is 

szerkesztette. A vezetés jónéhány tagja ugyanakkor azonnal felajánlotta tényleges 

támogatását.) Megszületett a megállapodás: a 2021-es év eseményeit tényszerűen, számokkal, 

nevekkel és képekkel illusztrálva kell bemutatnia. A kiadvány terjedelme mintegy 40-50 oldal 

legyen, lehetőség szerint minél több adatot tartalmazzon a tudományos közéletről, a szervezeti 

egységekről, s a terjedelemnek mintegy felét a képek töltsék ki. 

A Magyar Hadtudományi Társaságot párhuzamosan több dolog is jellemzi. Itt említem a 

hagyományok tiszteletét, amilyen például a szervezeti egységek nagyfokú önállósága, a 

kiemelkedő teljesítmények elismerése (díjak odaítélése), vagy az évről évre kiírt cikkpályázat 

folytonossága. Tág teret adunk a kezdeményezéseknek, az újításoknak, így például az idők 

során új díjat (Korponay) alapítottunk a 35 évesnél fiatalabb tehetségek „jutalmazására”, 

bevezettük a „hadtudomány ifjú tudósa” pályázatot középiskolások számára. Most a 

kiadványaink sorát bővítjük egy új elemmel, az évkönyvekkel. Így teremtünk új hagyományt.  

Bízom benne, hogy a kezdeményezés időt álló lesz, az évkönyv nagy pályát fog befutni. 

Az első évkönyv alkotói tapasztalatai persze módosulásokat eredményezhetnek a későbbi 

kiadványokban. Mert ez is a Társaság egyik pozitív tulajdonsága: nem ragaszkodunk 

semmihez, ami nem bizonyul arra érdemesnek, viszont alkalmazkodunk – még 

hagyományainkban is – az idők meg-megújuló követelményeihez. 

Budapest, 2022. november 2.  

 

Szenes Zoltán 

a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke 
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Bevezetés 
 

Jelen kiadvány egy sorozat első tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban 

Társaság, MHTT) 2021. évi évkönyve. Az elképzelések szerint mostantól minden évben 

megjelenik, mégpedig általában az előző év munkáját lezáró beszámoló küldöttgyűlés után. 

Értelemszerűen minden évkönyv tartalmazni fogja a legfontosabb információkat, anyagokat 

az előző évi tevékenységről. Külön fejezetben foglalkozik a szervezeti egységek 

(szakosztályok, területi tagozatok és klubok) tevékenységének lényegesebb elemeivel, 

működésük jellemzőivel, a legfontosabb rendezvényekkel, a Társaság média-jelenlétével.  

Természeténél fogva az évkönyv kevés új vagy eddig ismeretlen információt tartalmaz, 

hiszen alapvetően a tárgyalt év történéseit és eseményeit tekinti át. Célja éppen a Társaság 

konkrét életszakaszának bemutatása, az adott év fontosabb eseményeinek összegyűjtése, 

összefoglalása az utókor számára. Az elképzelések szerint a történteket fotókkal illusztrálva, a 

lehetőség szerint adatokkal alátámasztva fogja tartalmazni. 

Az évkönyv pdf formátumban jelenik meg, amelyet kötelezően megkapnak a Társaság 

elektronikus címmel rendelkező tagjai, de széleskörűen felkerül a különféle internetes 

fórumok honlapjaira is. Ha ez a módszer beválik, a sorozat következő tagjai is ugyanebben a 

formában kerülnek az olvasók „asztalára”, hogy a későbbiekben, sorozattá válva 

megkönnyítse az információkhoz való hozzáférést, a kutatást, a hivatkozást.  

Menet közben, fokozatosan alakult, módosult az elképzelés az évkönyv felépítésével, 

stílusával, a bemutatott események sorrendiségével kapcsolatban. Az egyik elképzelés szerint 

a Hadtudományi Társaság tevékenységét az elnökségnek a küldöttgyűlés számára készített 

beszámolója tükrözi a leghitelesebben, tehát arra kell alapozni. Egy ettől eltérő elképzelés 

viszont az egyes fejezetek témái köré kívánta csoportosítani a leíró részleteket. Jelen 

évkönyvben mindkét elképzeléssel találkozhat a Tisztelt Olvasó. Ráadásul elkerülhetetlenül 

rányomja bélyegét a kiadványra összeállítójának szubjektív megítélése is: mely eseményeket 

vagy történéseket tartja fontosabbnak, melyeket taglalja részletesebben, mit hangsúlyoz és mit 

tart éppen csak említendőnek. 

Óhatatlanul lesznek az első évkönyvnek gyermekbetegségei is, amelyeket a későbbiekben 

a szerzők, szerkesztők igyekeznek kiküszöbölni. Ehhez a munkához nagy segítséget 

nyújthatnak a visszajelzések. Kérjük ezért olvasóinkat, hogy az első alkalommal különösen 

figyelmesen olvassák az évkönyvet, és írják meg észrevételeiket, kritikájukat, hiányérzetüket, 

javaslataikat. Minden jobbító szándékú visszajelzést hálásan fogadunk! 
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A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 2021. ÉVI MŰKÖDÉSE 

 

 

 
2021 különleges esztendő volt. Már második éve tartott a koronavírus-járvány, amely 

súlyosan érintette a világ szinte minden országának életét, és rányomta bélyegét hazánk 

helyzetére is. A lakosság jelentős hányada megbetegedett, annak ellenére, hogy sokan 

megkapták az első, a második, sőt a harmadik védőoltást is. Ezzel együtt hazánkban tízezrek 

haltak meg, világszerte pedig milliók estek a járvány áldozatául. A nyári hónapok kivételével 

az európai országokban, így hazánkban is komoly korlátozások voltak érvényben a 

gyülekezésre, a tömegrendezvényekre, a kötelező maszkviselésre vonatkozóan. 

Ezen korlátozások természetesen érintették a Társaság működését is. Lehetetlenné váltak 

a nagylétszámú nyilvános rendezvények, illetve csak a korlátozások által megengedett 

mértékben és formában tudtuk azokat megtartani. Először csak kivételként tekintettünk az 

online formában megtartott rendezvényekre (például elnökségi ülésekre), majd 

hozzászoktunk, végül pedig hivatalossá is tettük. 2021 végére már magától értetődőnek 

tartottuk, hogy az életünket, tevékenységünket szabályozó dokumentumok megfogalmazták a 

hibrid formában (azaz vegyesen, jelenléti és online módon) lebonyolított rendezvényeket. 

A Magyar Hadtudományi Társaság 2021-ben (is) a hatályos Alapszabály szerint 

működött. A Társaság döntéshozó, irányító szervei az Alapszabály szerint a következők: a 

küldöttgyűlés (a Társaság legfőbb szerve), az elnökség (a második legfontosabb döntéshozó 

szerv) és az Intéző Bizottság (amely két elnökségi ülés között végzi az operatív irányítás 

teendőit). 

Évente általában egy küldöttgyűlést tartunk, amelynek leglényegesebb napirendi pontja az 

elnökség beszámolója a Társaság megelőző évi tevékenységéről, a legfontosabb 

eseményekről, rendezvényekről. Az elnökségi beszámoló kötelező eleme az adott év 

munkaterve, amely rendszerint tartalmaz központi (azaz össztársasági) rendezvényeket és a 

szervezeti egységek szintjén tervezett eseményeket. A küldöttgyűlés napirendjén (az 

elnökségi beszámoló részeként vagy attól függetlenül) szerepelnie kell a pénzügyi 

beszámolónak is, ez pedig magával hoz egy rendszeresen visszatérő dilemmát: mikor tartsuk 

a küldöttgyűlést? A lehető legkorábban, például márciusban, hogy az év legnagyobb részében 

a jóváhagyott munkaterv alapján tevékenykedjünk, vagy később, például májusban, hogy a 

küldöttek a végleges, hivatalos pénzügyi adatok ismeretében fogadhassák el a költségvetési 

beszámolót? A szervezeti egységek általában január végére összeállítják saját beszámolóikat, 

beleértve a tervezett rendezvényeket és programokat, ez nem zárja ki a márciusi időpontot. 

Igen ám, de a költségvetési tételek lekönyvelése – a könyvelő cég zárása – soha nem készül el 

márciusra, gyakran még áprilisra sem. A küldöttgyűlés későbbi megtartása persze azzal a 

hátránnyal jár, hogy már majdnem fél év eltelt úgymond jóváhagyott munkaterv nélkül. 

A 2021-es év egyik sajátossága, hogy a koronavírus-járvány miatt több tervezett 

rendezvényünk is időbeli csúszással, késedelmesen került megtartásra, illetve néhány el is 

maradt. Ugyanakkor a rendezvények egy részét online keretek között, vagy hibrid formában 

(jelenléti és online vegyesen) tudtuk megtartani. 

Az év másik különlegessége, hogy intenzív előkészületek zajlottak az Alapszabály, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), majd perspektívában a Társaság többi 

szabályzatának megújítása érdekében. Erre alapot szolgáltatott, hogy a 2021. évi 

munkatervünk tartalmazta: az elnökség tekintse át a Társaság szervezeti-működési rendjét és 
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tegyen javaslatot a szükséges változtatásokra. A döntéshozó fórumok ismételten foglalkoztak 

azon elvek megfogalmazásával, amelyek mentén ennek a folyamatnak végbe kell mennie. Az 

alábbiakban olvashatóak a fontosabb elvek azok közül, amelyeket végül az Intéző Bizottság 

és az Elnökség augusztusban megtartott ülésein fogadtunk el: 

.– Az MHTT vezető szervei közül célszerű az Intéző Bizottságot törölni, feladatait az 

elnök (elnökhelyettesek) és az elnökség között elosztani. 

– Az elnök mellett hat elnökhelyettes tevékenykedjen, akiknek megnevezése tükrözze a 

funkciójukat (általános, gazdasági, tudományos ügykért felelős, HM/MH 

kapcsolatokért felelős, civil egyetemi és tudományos szférával kapcsolatot tartó, 

kommunikációs). 

– A Díjbizottság elnökét és a Hadtudomány szerkesztőbizottságának elnökét az elnökség 

kéri fel. 

– A választott tisztségviselők mandátumát két ciklusra (2x3 év) kell korlátozni, és ezt ki 

kell terjeszteni a szervezeti egységek elnökeire. 

– A küldöttgyűlési szavazatarány – ahol ez szükséges – egységesen kétharmados többség 

legyen (azaz szűnjön meg a 4/5-ös szabály) 

– Tisztázni kell a tiszteletbeli, örökös és pártoló tagok szerepét, jogállását, részvételét a 

társasági közéletben. 

– A tagok kötelességei közé fel kell venni: köteles tevékenységével a Társaság működését 

elősegíteni. 

– Meg kell teremteni az elektronikus szavazás lehetőségét, be kell vezetni a hibrid 

(jelenléti és online) rendezvények tartásának feltételeit. 

 

 

Az Intéző Bizottság és az elnökség ülései 

 
2021-ben az Intéző Bizottság négy ülést tartott: február 24-én, május 3-án, augusztus 23-án és 

november 17-én, értelemszerűen az elnökségi ülések előtt. Az IB tevékenységének 

középpontjában az elnökség üléseinek előkészítése állt, ennek kapcsán engedtessék meg szó 

szerint idézni az elnökség beszámolójának vonatkozó mondatát: „Az elnökségi üléseket 

megelőzően ülésezett az Intéző Bizottság is, így az elnökség elé megfelelően előkészített 

beszámolók, tájékoztatók, programjavaslatok és határozati javaslatok kerültek 2021-ben is.” 

Az elnökségi ülések időpontjai a következőképpen alakultak:  

– március 9, május 10, augusztus 30, november 22.  

A március 9-ei, online formában megtartott elnökségi ülés napirendjén az alábbi pontok 

szerepeltek: 

1. A májusra tervezett küldöttgyűlés számára összeállított elnökségi beszámoló, illetve 

annak szóbeli kiegészítése (Szenes Zoltán), 

2. A 2021. évi munkaterv (Szenes Zoltán), 

3. A hadtudomány ifjú tudósa pályázat, illetve a hagyományos jeligés cikkpályázat 

értékelése (Hegedűs Henrik), 

4. Az MHTT szakértője cím odaítélése Károly Krisztiánnak, Elektronikai, Informatikai és 

Robotikai Szakosztály (Hegedűs Henrik), 

5. A Társaság anyagi helyzete (Kenessei Zsolt) 

6. Új szakosztály alapításának kezdeményezése (Szenes Zoltán) 

7. A hadtudósok emlékhelyének kérdése (Szenes Zoltán). 
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A május 10-ei (online megtartott) elnökségi ülés napirendje az alábbiak szerint alakult: 

1. Az elmúlt időszak áttekintése (Szenes Zoltán), 

2. A Tanárky-díj és a Korponay-díj odaítélése (Krizbai János), 

3. A Társaság anyagi helyzete (Kenessei Zsolt), 

4. A Hadtudomány című folyóirat helyzetének áttekintése (Hausner Gábor, Hegedűs 

Henrik), 

5. A Társaság egyéb kiadványai (Szenes Zoltán) 

6. A június 4-ei küldöttgyűlés előkészítése (Szenes Zoltán), 

7. A Társaság megjelenése a médiában (Hajós Dezső). 

 

Külön említést érdemel az elnökség kihelyezett ülése augusztus 30-án, amelynek 

helyszíne a pákozdi Katonai Emlékpark volt. A helyszín nevezetességeivel Görög István ny. 

ezredes, az emlékpark vezetője ismertetett meg bennünket, akinek az elnökség nevében 

stílszerűen MHTT emlékplakettet adtunk át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kihelyezett elnökségi ülés (Pákozd) résztvevői 

 
Az ülés napirendje: 

1. Beszámoló az elmúlt időszakról (Szenes Zoltán), 

2. A harmadik negyedéves munka- és eseményterv (Szenes Zoltán), 

3. A Társaság anyagi helyzete (Kenessei Zsolt), 

4. A Hadtudomány elektronikus számának új szerkesztője, Fi Károly (bemutatkozás), 

5. A Hadtudomány folyóirat helyzete (Hausner Gábor), 
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6. Az MHTT szakértője cím odaítélése Szakály Sándornak, Hadtörténelmi Szakosztály 

(Szenes Zoltán) 

7. Az Alapszabály és az SZMSZ módosítása (Szenes Zoltán), 

8. Egyebek 

Ez az elnökségi ülés, pontosabban az utána következő ebéd alkalmat kínált arra is, hogy 

köszöntsük a Társaság elnökét, Szenes Zoltánt 70. születésnapja alkalmából. Az ünnepeltet és 

életútját Muhoray Árpád, a Katasztrófa- és Polgári védelmi Szakosztály elnöke méltatta. 

A november 22-én megtartott elnökségi ülés napirendje: 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (Szenes Zoltán), 

2. Az Alapszabály és az SZMSZ módosításának menete (Hegedűs Henrik), 

3. A szakosztályok, tagozatok és klubok beszámolói (Hegedűs Henrik), 

4. A jubileumi születésnaposok köszöntésének rendje (Szenes Zoltán), 

5. A Hadtudomány című folyóirat helyzete (Hausner Gábor), 

6. A pályázatok helyzete (Hegedűs Henrik), 

7. A pénzügyi helyzet (Kenessei Zsolt), 

8. Kommunikációs feladatok (Hajós Dezső). 

 

 

A 2021. évi küldöttgyűlés 

 
Az elnökség által végzett munka fontos részét képezte a küldöttgyűlés előkészítése. Magát a 

beszámoló küldöttgyűlést a járványügyi korlátozások miatt „megkésve”, 2021. június 4-én 

tartottuk, akkor is online formában. A küldöttek száma 110 volt, közülük 81 fő kapcsolódott 

be, így a küldöttgyűlés határozatképesnek bizonyult (a küldöttek listáját lásd a szervezeti 

egységekről szóló fejezetben). 

 

A rendezvény napirendi pontjai: 

2. Ügyrendi kérdések, 

3. Krajnc Zoltán, 2020. évi Tanárky-díjas előadása, 

4. A 2020. évi beszámoló szóbeli kiegészítése (Szenes Zoltán), 

5. A 2020-as pénzügyi beszámoló szóbeli kiegészítése (Kenessei Zsolt), 

6. Vita, a beszámolók elfogadása, 

7. A Felügyelő Bizottság beszámolója (Csery-Szücs Péter), 

8. Az Etikai Bizottság beszámolója (Király László), 

9. Az FB és az EB beszámolóinak elfogadása, 

10. A 2021. évi munkaterv szóbeli kiegészítése (Szenes Zoltán), 

11. A 2021-es pénzügyi terv (Kenessei Zsolt), 

12. Vita, a munka- és pénzügyi terv elfogadása, 

13. A tagdíjfizetési kötelességüket elmulasztó tagok törlése (Hegedűs Henrik), 

14. Jelölő Bizottság választása (Hegedűs Henrik). 
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Online, illetve hibrid formában tartott küldöttgyűlés 2021. június 4-én 

 

Az ügyrendi feladatok lezárását követően a Társaság elnöke méltatta a Tanárky Sándor-

díj 2020. évi díjazottja, Krajnc Zoltán munkásságát, majd felkérte előadásának megtartására. 

Az előadó Merre tovább, légvédelem? Új kihívások és új lehetőségek címmel tartotta meg 

tájékoztatóját, előadásában a légi fenyegetések elemzéséről, a légvédelemről és kiemelten a 

föld-rakéta képességek alkalmazásáról beszélt, de szót ejtett az „új”, 2019-ben elkészült 

Hadtudományi Lexikon –Új kötetről is, amelynek összeállításában kulcsszerepet játszott. 

Szenes Zoltán kiemelte annak fontosságát, 

hogy a Társaság tagjai megismerjék egymás 

kutatási területeit. Tájékoztatta a 

küldötteket, hogy megújult az MTA 

Hadtudományi Bizottságának vezetése, 

amelynek elnökévé Csikány Tamás 

dandártábornokot, az NKE rektorhelyettesét 

választották a bizottság tagjai. Tájékoztatást 

adott az MH parancsnoki tisztségében 

bekövetkezett változásról: Ruszin-Szendi 

Romulusz tábornokot nevezték ki 

parancsnokká, aki egyébként 2004-ben 

megkapta a Társaság Korponay János-díját. 

Ezt követően a Társaság elnöke szóbeli 

kiegészítést fűzött a korábban kiküldött 

elnökségi beszámolóhoz, majd Kenessei 

Zsolt gazdasági elnökhelyettes egészítette ki 

a pénzügyi beszámolót. 

 

Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár 
1962-ben született, felsőfokú végzettséget a 

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán és 

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 

majd PhD tudományos fokozatot a 

Hadtudományi Doktori Iskolán szerzett. 

Tudományos munkásságát 5, fokozatot 

szerzett doktorandusz és 150 cikk, 

tudományos közlemény, tanulmány fémjelzi. 

Aktív tagja a Magyar Hadtudományi 

Társaságnak és a Légierő Szakosztálynak 

(utóbbinak titkára), két ciklusban tagja volt 

az Etikai Bizottságnak. Oroszlánrészt 

vállalt a Hadtudományi Lexikon új 

kötetének szerkesztésében, következetesen 

képviselte, hogy a Magyar Hadtudományi 

Társaság hangsúlyosan jelen legyen a 

munkában és ezt az új kötet előszava híven 

tükrözi. 
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Csery-Szücs Péter a Felügyelő Bizottság, Király László pedig az Etikai Bizottság 

beszámolóját terjesztette a küldöttgyűlés elé. A küldöttgyűlés az elhangzott illetve korábban 

kiküldött beszámolókat egyhangúlag elfogadta. (Mivel mindezen beszámolók lényegében a 

2020. évi tevékenységre vonatkoztak, ezen évkönyv a részletekre nem tér ki.) 

 

 

A Társaság 2021. évi munkaterve 

A Társaság elnöke ezután ismertette a 2021. évi munkaterv főbb feladatait. A munkatervből 

az MHTT megalapítása 30. évfordulójának megünneplését emelte ki, amely – a járvány 

okozta csúszással – átkerült 2021. június 29-ére. Az eseményre megjelenik a Társaság 

harminc éves történetét összefoglaló kiadvány is. Hangsúlyozta: Az online események után a 

személyes részvétellel zajló rendezvényeket kell előnyben részesíteni. Megemlítette, hogy 

2022-ben lejár a választott tisztségviselők mandátuma, a tisztújító küldöttgyűlést megelőzően 

egy rendkívüli küldöttgyűlést tervezünk a szervezeti, működési keretek (Alapszabály, 

SZMSZ) megújítása céljából.  

A 2021-es év fő feladatait a munkaterv az alábbiak szerint tartalmazta: 

1. Az MHTT 30 éves évfordulójának megünneplése. 

2. Kiemelt rendezvények megrendezése: 

2.1. Az amerikai elnökválasztás hatása a nemzetközi biztonság- és védelempolitikára 

2.2. A magyar biztonság- és védelempolitika fejleményeinek értékelése (Zrínyi HHP, 

új különleges jogrend) 

2.3. NATO 2030 konferencia (2021. szeptember) 

2.4. Kiemelt és hagyományos szakosztály-konferenciák a Magyar Tudomány napjához 

kapcsolódva. 

3. Kutatási feladatok végzése a 2021. évi pályázatban megfogalmazott témakörök szerint. A 

kutatások a szakosztályokban, illetve központilag, projekt keretében folynak. 

4. Új kutatások indítása a HVK Hadtudományi Alapítvány biztosította lehetőségeknek 

megfelelően. 

5. A Hadtudomány folyóirat negyedéves megjelentetése és a nemzetköziesítési feladatok 

folytatása. 

6. A Társaság jól bevált működési formáinak (Kiss Károly Hadtudományi Klub, kiemelt 

szakosztályi konferenciák, hadtudomány ifjú tudósa vetélkedő, klubrendezvények, 

gyakornoki program, hadtudományi ismeretterjesztés) folytatása. 

7. A Társaság szervezeti és működési rendjének áttekintése, a szükséges változtatások 

elvégzése. 

8. A Társaság szervezettségének erősítése, a fiatalítás folytatása (diákok és kutatók 

tudományos munkájának támogatása), a kiemelt tagok munkásságának elismerése. 

9. Együttműködés erősítése az MTA Hadtudományi Bizottságával, az NKE HHK-val, a HM 

és az MHP kutatóhelyekkel, a Magyar Rendészettudományi Társasággal, a Magyar 

Katonai Jogi és Hadijogi Társasággal, valamint civil tudományos kutatóhelyekkel és 

társaságokkal. 

10. Szakmai kiadványok (könyvek) készítése, a PDF „program” (az MHTT története, a 

katonai sajtó fejlődéstörténete) folytatása. 

 

Rövid vita és hozzászólások után a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Magyar 

Hadtudományi Társaság 2021. évi munkatervét. 
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A továbbiakban a küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a szervezeti egységek a 2021. évi 

beszámolási időszakban a 2020-ban befizetett tagdíjuk 25%-át használhatják fel. Ezt követően 

a küldöttgyűlés törölte a tagok sorából azokat, akik a 2019. és 2020. évi tagdíjukat többszöri 

felszólítás után sem fizették be. Végül a küldöttek – a 2022. évi tisztújítás előkészítéseként – 

felkérték a jelölő bizottságot az alábbi összetételben: Fórizs Sándor, Tóth András, Heiling 

Ottó. 

 

 

A Társaság alapításának 30. évfordulója, megkésett ünnepi ülés 

 
Kibővített ünnepi elnökségi ülés a Stefánián, 2021. június 29 címmel a Hadtudomány 2021/3. 

számában jelent meg részletes tudósítás Hausner Gábor főszerkesztő tollából, ezért az 

évkönyvben csak a tényszerű adatokra térünk ki: 

Az ünnepségre meghívót kaptak a Társaság vezető tisztségviselői, a szakosztályok, 

klubok és tagozatok elnökei, a társszervek képviselői, valamint a Hadtudomány ifjú tudósa 

pályázaton nyertes középiskolások és felkészítő tanáraik. Az eseményt megtisztelte 

jelenlétével Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere, Ruszin-Szendi Romulusz 

vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Tömböl László nyugállományú 

vezérezredes, a Társaság korábbi elnöke és Csikány Tamás dandártábornok, az MTA 

Hadtudományi Bizottságának elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 

rektorhelyettese, valamint Sticz László vezérőrnagy, haderőtervezési csoportfőnök, Lippai 

Péter dandártábornok, kiképzési csoportfőnök és Kovács László dandártábornok, a Magyar 

Honvédség kiberszemlélője.  

Az ünnepi program nyitányaként a Társaság elnöke, Szenes Zoltán mutatta be 

előadásában az alapítástól megtett utat, az MHTT történetét. A Társaság 1990-ben alulról 

jövő kezdeményezés eredményeként jött létre (a már működő Kiss Károly Hadtudományi 

Klub kezdeményezésére), de fölülről, a honvédelmi politika formálói és a Magyar Honvédség 

vezetése is támogatta az új civil szervezet megalakulását. 

Az 1991-ben 760 taggal és számos szakosztállyal működő szervezet a folyamatos 

változások eredményeként mára letisztult belső struktúrával, 20 szakosztályban, 3 klubban és 

2 tagozatban tevékenykedő mintegy 630 fős tagsággal rendelkezik. 

Szenes Zoltán hangsúlyozta, hogy a Társaság a civil és a katonai szféra határán 

tevékenykedik. Az elmúlt három évtized történetét négy fő tendenciát fölrajzolva írta le: 1) az 

állandó szervezeti átalakulás; 2) a rész-diszciplínák (rendvédelem, katasztrófavédelem stb.) 

önállósodása miatti osztódás és kiválás, új társszervezetek kialakulása (mint például a Magyar 

Rendészettudományi Társaság); 3) kooperáció más civil társaságokkal és szervezetekkel; 4) a 

nemzetközi tudományos térbe való kilépés. 

Szenes Zoltán szólt a Társaságban folyó szakmai-tudományos közéletről, az éves nagy 

konferenciák rendszeréről, amelynek keretében az elmúlt évtizedek alatt 48 tudományos 

szimpózium valósult meg az MHTT szervezésében, a szakosztályi és klubrendezvényekről 

(mint amilyen például az évente visszatérő robotikai és logisztikai konferenciák, a Mindenki 

hadtudománya előadás-sorozat), a partner szervezetekkel közösen megvalósított 

programokról. 

A megjelentek figyelmébe ajánlotta a Társaság harminc évét bemutató, erre az alkalomra 

készült kiadványt (30 év a hadtudomány szolgálatában), amely részletesen bemutatja 

nemcsak a szervezetet, de a rendezvényeket, előadásokat, kiadványokat is. 

Befejezésül a Társaság előtt álló feladatotok közül említett néhányat, s közülük 

legfontosabbként a fiatalítás fontosságát jelölte meg. 
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Az ünnepi ülés Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntőjével folytatódott, aki az 

utóbbi gondolathoz kapcsolódva a jelenlévő középiskolásokhoz is szólt. Gratulált a 

diákoknak, valamint tanáraiknak a lelkiismeretes tudományos munkáért, az elhivatottságért. A 

30. évforduló alakalmából köszöntötte a Magyar Hadtudományi Társaság tagjait és vezetőit. 

A Társaságot az ország érdekében végzett elhivatott, elkötelezett munka folytatására biztatta, 

egyúttal az innováció, a megújulás szükségességére hívta fel a figyelmet. A Magyar 

Hadtudományi Társaság elmúlt évtizedekben folytatott tevékenységét megköszönve további 

sikereket kívánt, és miniszteri elismerő oklevelet nyújtott át, amelyet Szenes Zoltán köszönt 

meg. 

 

       
 

 

Pillanatképek az ünnepi ülésről: 

balra fent: Benkő Tibor honvédelmi miniszter elismerő oklevelet ad át a középiskolásoknak, 

jobbra fent: Benkő Tibor miniszteri elismerő oklevelet adományoz a Magyar Hadtudományi Társaságnak a 

jubileum alkalmából (a Társaság elnöke, Szenes Zoltán veszi át az elismerést), 

lent: az MH parancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy tárgyjutalmat ad át Krizbai János 

nyugállományú ezredesnek, az MHTT elnökhelyettesének 
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Benkő Tibor a továbbiakban a Honvédelemért kitüntető cím II. osztályát adományozta 

Kissné Petró Emesének, Társaságunk titkárságvezetőjének az MHTT érdekében évtizedek óta 

folytatott lelkiismeretes munkájáért. Szenes Zoltán a Társaság legmagasabb kitüntetését, a 

Tanárky Sándor-díjat nyújtotta át Munk Sándor nyugállományú ezredesnek, valamint a 

Korponay János-díjat Tóth Bencének, az NKE HHK Természettudományi Tanszék 

adjunktusának. 

A jubileumi ünnepség adott alkalmat a Hadtudomány ifjú tudósa címmel kiírt pályázat 

díjátadására. Az alább felsorolt díjazottak, akik pályázatukat 2019-ben illetve 2020-ban 

nyújtották be, ezúttal Magyarország honvédelmi miniszterétől vehették át jutalmukat: 

NATO kategóriában: Gergely Dominik, Gulyás Simon (Wigner Jenő Műszaki, 

Informatikai Középiskola, Eger), továbbá Fodor Bence, Méri Dávid (Than Károly Ökoiskola, 

Gimnázium, Budapest),  

Kadét kategóriában: Nagy Marcell (Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnázium, Szombathely), Koszó Anna (Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, 

Budapest), Kondor Annamária (Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Budapest). 

A program az MH parancsnokának, Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Hadtudományi 

Társaság 2004-ben Korponay János-díjjal elismert tagjának Az MH modernizációja és a 

hadtudomány című előadásával folytatódott.  

Ezt követően Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy elismerésként tárgyjutalmat adott át 

Szilágyi Tivadar nyugállományú ezredesnek, az MH HVK Hadtudományért Alapítvány 

kuratóriuma volt elnökének és Bita Róbert nyugállományú ezredesnek, a kuratórium volt 

titkárának, valamint Krizbai János nyugállományú ezredesnek, az MHTT elnökhelyettesének, 

a Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztály elnökének a hadtudomány érdekében huzamosan 

végzett munkájukért. 

 

 

Az ülés résztvevői 

A program a Tanárky-díjban részesült Munk Sándor „székfoglaló” előadásával 

folytatódott az interoperabilitás és a haderőfejlesztés kapcsolatáról.  

Az MHTT 30. születésnapjának ünneplése az együttműködő társszervek képviselőinek 

köszöntőjével folytatódott, amelynek során előbb Valenta László nyugállományú rendőr 

tábornok, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének elnöke, majd Kovács 

Gábor nyugállományú rendőr dandártábornok, a Magyar Rendészettudományi Társaság 

főtitkára köszöntötte a Hadtudományi Társaságot. 
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BESZÁMOLÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

 

 
A Magyar Hadtudományi Társaság 2021-es tevékenységét, a 2021-es munkaterv teljesítését 

végső soron a 2022. május 27-én megtartott beszámoló küldöttgyűlés értékelte és zárta le. A 

küldöttek meghallgatták Szenes Zoltán szóbeli kiegészítését az elnökség korábban kiküldött 

beszámolójához, majd Kenessei Zsolt gazdasági elnökhelyettes pénzügyi tájékoztatóját. 

Ezután került sor a Felügyelő Bizottság elnökének, Csery-Szücs Péternek, majd az Etikai 

Bizottság elnökének, Király Lászlónak a beszámolójára. 

A fentebb említett beszámolók egy része azzal a sajátossággal bírt, hogy nem csupán a 

2021-es évről adott számot, hanem – lévén a küldöttgyűlés egyben tisztújító fórum is – nagy 

vonalakban a 2019–2021-es hároméves ciklusról is. Jelen évkönyv azonban elsősorban a 

ciklus harmadik évére koncentrál. 

 

 

Az elnökség beszámolója 

Az elnökség írásban, a küldöttgyűlés előtt kiküldött beszámolója a Társaság 2021. évi 

tevékenységéről a következőket tartalmazta (szerkesztett, kivonatos idézet, a rendezvényekre, 

illetve a szervezeti egységekre vonatkozó bekezdéseket például a megfelelő fejezetek 

tartalmazzák): 

„A Magyar Hadtudományi Társaság 2020. évi beszámolóját és 2021. évi munkatervét az 

elnökség a 2021. március 9-ei ülésen fogadta el, de a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt 

az online keretek közt megtartott küldöttgyűlés csak június 4-én hagyhatta jóvá. 2020. évi 

munkatervünk kiemelten kezelte a Társaság megalakulásának 30 éves évfordulóját, mint 

ünnepi ülést, melyet végül is késve, csak 2021. június 29-én tarthattunk meg méltó 

körülmények között a Stefánia Palotában. Az év során több rendezvényt online formában 

szerveztünk meg, tovább folytatódott a home office működés. A nehézségek ellenére a 

Társaság 2021. évi tevékenységét jó aktivitásúnak értékeljük, amely még további taglétszám- 

és tagdíjbevétel-növekedést is eredményezett. A 2021. augusztusi és novemberi elnökségi 

üléseinken elfogadtuk a Társaság Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását meghatározó alapelveket, illetve a módosítás fő irányait. A hadtudomány 

társadalmasítási programjának részeként számos civil rendezvényen vettünk részt, 

jelenlétünkkel tovább öregbítettük a Társaság jó hírnevét. 

 

A 2021. évre megfogalmazott feladatok megvalósítása az alábbiak szerint történt: 

– A kutatási feladatok végzése az elmúlt évben is kiemelt feladata volt a Társaságnak. 

KoronaHR címmel tovább folytatódtak azok a kutatások, amelyek már 2020-ban elindultak a 

Humán Szakemberek Országos Szövetségével és az Országos Humánmenedzsment 

Egyesülettel közösen. A kutatás elsősorban láthatóság szempontjából volt jelentős, hiszen 

tizenhat magyarországi és határon túli egyetem kutatóival együtt vizsgáltuk a hazai 

vállalati/intézményi szféra emberi erőforrás-menedzselési gyakorlatát a pandémia okozta 

veszélyhelyzetben. Bár a belügyi és honvédelmi szférát e szempontból vizsgáló tanulmány 

nem készült, a kutatásokról több publikáció is megjelent a témában, magyarul 



15 
 

(Vezetéstudomány, Hadtudomány) és angolul (Szlovákia, Románia). A kutatásokat Hegedűs 

Henrik koordinálta.  

2021. augusztus 28–29-én Kőbányán, Budapest X. kerületében tizennegyedik alkalommal 

került megrendezésre a Rendvédelmi Napok eseménysorozata. A rendezvényen olyan civil 

szervezetek is bemutatkoztak, amelyek szakmai, tudományos tevékenységükkel közvetlenül 

vagy közvetve hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének, biztonságtudatának javításához, 

ezirányú ismereteinek bővítéséhez. Az MHTT részvételi lehetőségét Kocsis László tette 

lehetővé, a Társaságot Hegedűs Henrik, Szabó Gyula és Hegedűs Ernő képviselte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Társaság képviselői a kőbányai rendezvényen (balról jobbra): Hegedűs Ernő, Hegedűs Henrik, 

Szabó Gyula, Kocsis László 

A Társaság részt vett  a Veszprémi Akadémiai Bizottság Gazdaság-, Jog- és 

Társadalomtudományi Szakbizottságának konferenciáján(előadók: Hegedűs Henrik, Horváth 

Attila), amelynek témája a technológiai fejlődés, a logisztikai ellátási láncokra és a 

munkavállalókra gyakorolt hatásai voltak. A konferencia a 17. Országos 

Gazdaságinformatikai Konferencia A gazdaság és az informatika új kihívásai a Covid-19 után 

és az Ipar 5.0 előtt című rendezvény társkonferenciájaként került megrendezésre, amelyet 

Turcsányi Károly, az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságának (LOÁB) elnöke 

vezetett. 

– 2021-ben a Hadtudomány XXXI. évfolyama 4 nyomtatott számban, 528 oldalon jelent 

meg. Az éves online kiadványban (e-szám) 20 tanulmány látott napvilágot 260 oldalon. Így a 

Hadtudomány öt számában mindösszesen 51 tanulmány és 18 nem lektorált közlemény 

(Fórum, A Társaság hírei, Szemle) jelent meg 808 oldalon.  
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Örvendetes fejlemény, hogy a legtöbb tanulmány, szám szerint 12 db a Hadművészet 

rovatban jelent meg, amit a Biztonságpolitika (11), a Társadalomtudomány (7), a Honvédelem 

(6) rovat követett, működött a Szemle rovat is (7 recenzió). A Fórum és A Társaság hírei 

rovatban beszámoltunk a Magyar Hadtudományi Társaság 2021. évi küldöttgyűléséről, a 30. 

évfordulós ünnepi ülésről, a Társaság rendezvényeiről, továbbá bemutattuk a Társaság 2021. 

évi Tanárky-díjasát. A megnövekedett feladatok és a nemzetközi elvárások a folyóiratot 

működtető humán erők megerősítését, új tagok bevonását igényelték a szerkesztőségbe (1 fő 

angol nyelvi szerkesztő, 1 fő online szerkesztő). Ez indokolta új tagok (köztük Alekszej 

Voszkreszenszkij orosz és Boguszlav Pacek lengyel professzorok) kooptálását is a 

szerkesztőbizottságba. A folyóirat 2021-ben nyomtatott számonként 750-750 példányban 

jelent meg, finanszírozását az MHTT tagságának tagdíjaiból befolyó bevételek, a Honvédelmi 

Minisztérium, az MTA és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása biztosította, összesen 

mintegy 4.000.000 forint összegben. A Hadtudomány 2021-ben megerősítette helyét a 

tudományág hazai mértékadó folyóiratainak élmezőnyében, és az Open Journal Systems 

(OJS) bevezetése által határozott lépéseket tett a nemzetközi térbe történő kilépés felé.  

– Az MHTT 30 éves évfordulójának tiszteletére a közösségi média felületein meghirdettük 

az MHTT története képekben és eseményekben című hírfolyamot. Bemutattuk a Társaság 

megalakulásának körülményeit, volt és jelenlegi elnökeit, a Hadtudomány című tudományos 

folyóiratunk szerkesztőbizottságának elnökeit, főszerkesztőit. Bemutatkoztak a szakosztályok, 

klubok és tagozatok. Sajnos nem sikerült elérnünk, hogy a Társaság minden szervezeti 

egysége megmutassa magát a nyilvánosság előtt. Az MHTT közösségi média felületein a 

közel 3 hónapon át tartó visszaemlékezési sorozat 17 megjelenést foglalt magába, melyeket 

alkalmanként több mint 1500-an tekintettek meg. 

– A Kiss Károly Hadtudományi Klub „mindenki hadtudománya” előadás-sorozata 

továbbra is havi gyakorisággal folytatódott. A cél az, hogy az előadások látogatottsága elérje 

a pandémia előtti szintet. (Az előadókról és a témákról lásd a Tudományos rendezvények című 

fejezetet.) 

– A Társaság jól bevált gyakorlatának megfelelően 2021-ben is két pályázatot hirdettünk 

meg. Az egyik a hagyományos, 30 éve működő cikkpályázat, amelyre a felhívás 2021 

márciusában jelent meg. A tudományos pályázatunkra összesen 4 tanulmány érkezett be, ezek 

közül egy pályázónak ítélte oda az I. díjat a szakmai grémium. A Hadtudomány Ifjú Tudósa 

meghívásos pályázatra 6 pályamű érkezett be a 15 meghívott középiskolából, ami a 

pandémiás körülményekre és okokra vezethető vissza. A középiskolás diákoknak a zsűri a 

következő díjakat ítélte oda: 

– NATO kategóriában I. díj: Major Kristóf, Orosz Timót (Wigner Jenő Műszaki, 

Informatikai Középiskola, Eger), II. díj: Dezső Zsolt (Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, 

Budapest), haditechnika kategóriában I. díj: Szőke André (Than Károly Ökoiskola, 

Gimnázium, Budapest), II. díj: Benkő Dániel (Református Líceum Gimnáziuma, Gödöllő) 

– A járvány okozta veszélyhelyzet ellenére igen pozitívan értékelhetjük a Társaság 

szervezettségének fenntartását, a fiatalítás folytatását, a Társaság pénzügyeinek, illetve 

finanszírozhatóságának stabilizálását. Taglétszámunk 2021. december 31-én közel 630 fő 

volt. Az év folyamán 50 fő lépett be újonnan, akik közül 21 fő 40 év alatti. A 2021-ben 

befizetett tagdíj összege mintegy 2,8 millió forintot ért el. Az adó 1%-ából a Társaság 

123.673 forinttal részesedett. 
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A 2021. évi bevételi és 

kiadási sarokszámok az 

alábbiak szerint teljesültek: 

13,992 millió Ft bevétel, 

13,507 millió Ft kiadás. 2021-

ben először adtunk be 

pályázatot a Nemzeti Kulturális 

Alap folyóiratok kiadását 

támogató kollégiumához 1,4 

millió forint összegre, amelyből 

800.000 Ft realizálódott. A 

Társaság anyagi helyzete 

lehetővé tette, hogy 2021-ben is 

átadjuk tudományos díjainkat: a 

Tanárky Sándor-díjat Munk 

Sándor egyetemi tanár, a 

Korponay János-díjat 

Urbanovics Anna doktorandusz 

(NKE) nyerte el. Ugyanekkor 

került sor a korábbi díjazottak 

(Tóth Bence és Teknős László 

Korponay-díjasok) bemutató 

előadásaira is a HHK Könyvtár 

Tudós Kávézójában, ahol A mai 

NATO címmel megjelent 

könyvet is bemutattuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munk Sándor ny. ezredes, egyetemi tanár (született 

1949-ben) 1990-ben elnyerte a hadtudomány 

kandidátusa tudományos fokozatot. Alapító tagja a 

Magyar Hadtudományi Társaságnak. 1996-ban 

habilitált, ezt követően egyetemi tanári kinevezést 

kapott. Kutatási területei: az informatikai 

interoperabilitás, a katonai informatika doktrinális 

alapjai, terminológiai kérdései. 2008-ban elnyerte az 

MTA doktora címet ,,Katonai informatikai rendszerek 

interoperabilitásának aktuális hadtudományi 

kérdései" c. értekezésével. 1972 óta dolgozik a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karán és jogelőd intézményeiben. 

Jelenleg az NKE HHK Informatikai Tanszék 

professzor emeritusa. 1994-től tagja az MTA IX. 

Osztálya Hadtudományi Bizottságának. Eddig 

összesen 180 tudományos publikációja jelent meg, 

közülük 36 idegen nyelven. 2001-2008 között a 

Hadtudományi Doktori Iskola Védelmi informatika és 

kommunikáció elmélete tudományszakának vezetője. 

Tudományos pályafutása és tudományos közéleti 

tevékenysége jelentős mértékben járult hozzá a 

Magyar Hadtudományi Társaság hírnevének 

öregbítéséhez. 

Elismerését az Elektronikai, Informatikai és Robotikai 

Szakosztály javasolta. 

 

Teknős László tű. százados, egyetemi adjunktus: alapképzettsége okleveles védelmi 

igazgatási menedzser katasztrófavédelmi szakirányon. PhD doktori fokozatot 2015-ben 

szerzett katonai műszaki tudományok tudományágban. 2013-tól a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közalkalmazottja, oktató az NKE Katasztrófavédelmi 

Intézetben, egyetemi tanársegéd a Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszéken. Aktívan részt 

vesz a társadalmi és a tudományos közéletben, több társadalmi szervezet tagja. Jelentős 

eredményeket ért el egyetemi hallgatóival a NKE HHK intézményi tudományos diákköri 

versenyein. Összesen nyolc fő hallgatónál látott el témavezetői feladatokat, akik közül 2 fő 

első, 2 fő második, 2 fő harmadik helyezést ért el, illetve 2 fő kapott különdíjat. 2014 óta 

58 hallgatónak volt a konzulense a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésekor. Az 

elmúlt években a hadtudományt, a katasztrófavédelmet és polgári védelmet, a 

honvédelmet, környezetvédelmet népszerűsítő, tudományos igényű előadásokat tartott, 

kutatott, publikált, illetve rendezvényeken vett részt. A Katasztrófa- és Polgári védelmi 

Szakosztály titkáraként aktívan dolgozik, végzi az új tagok toborzását, az MHTT 

népszerűsítését. Elismerését a szakosztály javasolta. 
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Urbanovics Anna a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

doktorandusza. Külföldi egyetemi 

tanulmányokat végzett Franciaországban 

és Hollandiában. NKE-s egyetemi évei 

alatt három OTDK-n vett részt, 2019-ben 

az OTDK Társadalomtudományi 

szekciójában 3. helyezést ért el és 

különdíjat nyert. Az amerikai és brit 

kiberbiztonsági képzések elemzése 

tudománymetriai megközelítésből címmel 

készült dolgozatának eredményeit a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

kiberbiztonsági mesterképzésben is 

felhasználják. Egyetemi tanulmányai 

mellett aktívan kutat, fő kutatási területei 

a tudománymetria, IT menedzsment és a 

latin-amerikai biztonságpolitika. Több 

nemzetközi és hazai közlemény 

társszerzője, publikációinak száma 18. 

Tanulmányai alatt két ösztöndíjat nyert 

el. Számos alkalommal adott elő 

nemzetközi és hazai konferenciákon, 

munkáját Publikációs Nívódíjjal ismerte 

el az NKE rektora. Aktív szerepet vállal a 

hallgatói tehetséggondozásban és 

hallgatótársai mentorálásában, a 

Nemzetbiztonsági Szakkollégium 

munkájában. 

Elismerését a Nemzetbiztonsági 

Szakosztály javasolta. 

Tóth Bence egyetemi docens 2008-ban 

végzett az ELTE Természettudományi 

Karán, 2013-ban szintén az ELTE-n, a 

Fizika Doktori Iskolában védte meg 

doktori értekezését, amelyet a nano 

szerkezetű anyagok elektromos és 

mágneses tulajdonságairól írt. Már ez 

idő alatt is részt vett a katonai 

felsőoktatásban, 2010 és 2015 között a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 

illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

külső óraadója volt. 2015 ősze óta az 

NKE HHK egyetemi adjunktusa, majd 

docense. A Katonai Műszaki Doktori 

Iskola Katonai logisztika, 

védelemgazdaság kutatási területén 

belül kritikus infrastruktúrák 

védelmének matematikai modellezésével 

foglalkozik. Az elmúlt öt évben 13 

tudományos folyóiratcikke jelent meg, a 

Katonai logisztika BSc szak három 

általa oktatott tantárgyához írt 

tankönyvet. A honvédtisztjelölt hallgatók 

tudományos tevékenységét aktívan 

támogatja, eddig két tudományos 

diákköri dolgozat témavezetője volt, 

melyek közül az egyik első helyezést ért 

el. Az MHTT Védelemgazdasági és 

Logisztikai Szakosztály aktív tagja. Az 

MTA Köztestület mellett tagja a Magyar 

Katonai Logisztikai Egyesületnek, a 

Közlekedéstudományi Egyesületnek és 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak. 

Elismerését a Védelemgazdasági és 

Logisztikai Szakosztály javasolta.  
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A társaság 2021. évben megjelent kiadványa, A mai NATO című kötet (Zrínyi Kiadó) 

 

– A Társaság működésének pénzügyi biztosítása folyamatos volt. Tartozást nem hoztunk 

át 2022-re, köszönhetően a HM által 2021 decemberében biztosított 2.000.000 forintos 

pótlólagos forrásnak.  

– A beszámolási időszakban az elnökség februárban, májusban, augusztusban és 

novemberben ülésezett jelenléti, online, illetve hibrid formában. Az elnökségi ülések első 

összehívásra határozatképesek voltak, a megszavazott határozatok biztosították a folyamatos 

és demokratikus működést. Az elnökségi üléseket megelőzően ülésezett az Intéző Bizottság is, 

így az elnökség elé megfelelően előkészített beszámolók, tájékoztatók, programjavaslatok és 

határozati javaslatok kerültek 2021-ben is. 

– A Magyar Hadtudományi Társaság tevékenységének megjelenítése 2021-ben is 

folytatódott az interneten és a közösségi médiában. A Társaság kommunikációs 

tevékenységének méltó „lenyomata” volt a honlap (www.mhtt.eu), a Facebook, valamint az 

Instagram oldal. A statisztikai összegzések meggyőzően bizonyítják, hogy a két évvel ezelőtt 

megkezdett és szisztematikusan folytatott aktív kommunikációs tevékenység hatására az 

MHTT egyre láthatóbbá vált a közösségi médiában, tavaly év végén köszönthettük az MHTT 

Facebook oldalának 2000. követőjét. Ez a kommunikációs tevékenység mára már elérte azt a 

szintet, hogy érzékelhető módon pozitívan hat vissza a Társaság működésére. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel 2019 júliusában kötött együttműködési 

megállapodás alapján a Társaság folyamatosan fogad gyakornokokat. Ezidáig már hat 

egyetemi hallgató töltötte gyakornoki idejét a Társaság irodáján, 2021 előtt sorrendben Varga 

Olivér, Kodori József, Körmöczy Dávid, Rudity Szécsényi Lilla, majd 2021 márciusában 

Szebenyi Réka, szeptemberben pedig Szentmihályi Anna. 

A Társaság népszerűsítését szolgálja az egyetemi és országos Tudományos Diákköri 

Konferenciákon, a hadtudományi témakörben díjazott hallgatók elismerésben részesítése 

(könyvvásárlási utalvány, nagy értékű könyvek), amely sikeres projektnek bizonyult, 

jelentősen javította a Társaság ismertségét, integrálódását az egyetemi szférába. (A 

jutalomban részesült hallgatók: György Dominika Zita, Nyári Merse, Szalkai Patrik György, 

Varga Domonkos Bálint)  
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A Társaság vezetése és több szakosztály együttműködött a Biztonságpolitikai 

Szakkollégiummal, a Nemzetközi és Európai Szakkollégiummal, valamint a Nemzetbiztonsági 

Szakkollégiummal, támogattuk őket konferenciák szervezésében, szakértőket, előadókat 

biztosítva számukra. Ösztönöztük az egyetemi hallgatókat a Társaság által kiírt 

cikkpályázaton való részvételre is.  

2021-ben tovább folytattuk a honlap naprakész működtetését és részleges fejlesztését, a 

teljes megújítás 2022-ben történik meg. A Hadtudomány folyóirat nemzetköziesítése 

érdekében létrehoztunk a honlapon egy különálló felületet Hungarian Military Science néven, 

amely magyar és angol nyelven olvasható, és az angol nyelvű cikkek megjelentetését hivatott 

szolgálni. A honlap felületén új rovatok jelentek meg 2021-ben, mint például Média 

megjelenés, Tudástár, Kiadványaink, frissítettük a Szakosztályok mappáját, folyamatosan 

frissítjük a Híreink rovatot is. A Rendezvényterv a Társaság honlapján folyamatosan 

megtalálható volt, elérhetőségét biztosítottuk tagtársaink számára.”  

A beszámoló a következő összegzéssel fejeződött be: „Összességében a Társaság, a 

szakosztályok, tagozatok és klubok 2021. évi tevékenysége továbbra is jónak ítélhető meg, 

ami komoly eredmény a pandémia okozta veszélyhelyzet keretei között. Számos területen 

előre léptünk, ilyen például a kommunikáció, a folyóirat és a honlap részleges fejlesztése, új 

tagnyilvántartó program működtetése, növekvő taglétszám, gyakornoki program. Ugyanakkor 

más területeken bőven maradt tennivaló, ilyen az Alapszabály és az SZMSZ módosítása, a 

vezetés átstrukturálása, a szponzorációs bevételek növelése, egyes szakosztályok munkájának 

szervezettsége, amelyeken 2022-ben, a tisztújítást követően tervezünk javítani.” 

 

 

Pénzügyi eredmények 2021-ben 

 

Kenessei Zsolt gazdasági elnökhelyettes terjesztette a küldöttgyűlés elé a Pénzügyi 

beszámolót a 2021. évi tevékenységről. Tájékoztatója nagyon rövid volt, mivel semmilyen 

különleges pénzügyi körülmény nem bonyolította a Társaság gazdasági tevékenységét. 

Kenessei Zsolt beszámolójának lényegi pontjai az alábbiak voltak: 

 

Bevétel: 13.992.000 Ft 

Kiadás: 13.507.000 Ft 

Eredmény: 485.000 Ft. 

A részleteket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

Bevételek Összeg 

A Magyar Tudományos Akadémia támogatása 800.000 

A Honvédelmi Minisztérium támogatása 9.000.000 

Tagdíj 2.802.000 

SZJA 1% 123.000 

Egyéb támogatás 467.000 

Pályázatokból származó bevétel 800.000 

Bevételek összesen 13.992.000 
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Kiadások Összeg 

Bérkifizetés 2.570.000 

Honlapkarbantartás 100.000 

Elnöki megbízási díj 1.200.000 

Díjazottak juttatásai 450.000 

Pályázatok járulékos kiadásai 132.000 

Személyi jellegű kiadások járulékai 2.007.000 

Reprezentációs kiadások 470.000 

Személyi kiadások összesen 6.929.000 

Dologi kiadások 470.000 

Könyvelői szolgáltatás 583.000 

Értékcsökkenés leírása 187.000 

Irodafelszerelés 100.000 

Fogyóanyag, irodaszer 47.000 

Nyomdai költségek 4.591.000 

Postaköltség 500.000 

Bankköltség 100.000 

Dologi kiadás összesen 6.578.000 

Kiadás összesen 13.507.000 

 

A táblázat számai többségében önmagukért beszélnek, talán a nyomdaköltségeket 

érdemes közelebbről megvizsgálni. Ennek a tételnek ugyanis döntő hányada a Hadtudomány 

című folyóirat négy számának nyomdai kivitelezését szolgálta. Márpedig a Magyar 

Hadtudományi Társaság nem kíván változtatni a három évtizedes hagyományon, és a 

folyóiratot továbbra is nyomtatott formában jelenteti meg, a folyamatosan gyarapodó 

elektronikus szám csupán kiegészíti a négy nyomdai számot. A költségek fedezetét az MTA 

és a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás, valamint a HM támogatásának egy része, 

továbbá a tagdíjakból származó bevételek egy része biztosítja. 

 

 

A Felügyelő Bizottság tevékenysége 2021-ben 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) az Alapszabály szerint végezte tevékenységét, és figyelemmel 

kísérte az MHTT tudományos, gazdálkodási, valamint ügyrendi tevékenységét. Az FB tagjai 

vizsgálataik során sem a tisztségviselők, sem az Intéző Bizottság, sem az elnökség 

tevékenységében nem tapasztaltak olyan jelenséget, amely jogszabályokba vagy a 

küldöttgyűlések határozataiba ütközött volna. Az MHTT működése az elmúlt évben 

szabályozott és szabályos volt. 

Az FB rendszeresen képviseltette magát az elnökség és az Intéző Bizottság ülésein, 

valamint a Társaság különböző, kiemelt fontosságú rendezvényein. Az MHTT vezetése és az 

FB közötti együttműködés korrektnek mondható, az ellenőrzésekhez szükséges anyagokat 

minden esetben megfelelően készítették elő. Az FB tagjai véleményükkel, javaslataikkal, 

állásfoglalásaikkal is segítették a Magyar Hadtudományi Társaság szervezeti működését, az 

elnökség részéről érkezett megkeresésekre adekvát szakmai válaszokat adtak. 

Az FB a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, továbbra is munkamegosztásban 

végezte a tevékenységét. Csery-Szücs Péter az MHTT-nél felmerült jogi kérdésekben formált 

véleményt és fogta össze az FB munkáját, Ritecz György az IB és az elnökség elé kerülő 
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anyagokat véleményezte, míg Pandur-Szilágyi Enikő Erzsébet az MHTT gazdálkodását 

követte nyomon. 

A 2021. évre vonatkozó ellenőrzés során Pandur-Szilágyi Enikő Erzsébet az MHTT 2021. 

évi gazdálkodását, a Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat előírásainak betartását, a 

könyvelés helyességét és pontosságát ellenőrizte, valamint pénztárrovancsot hajtott végre.  

Az FB elnöke az MHTT titkárságánál tárolt anyagok ellenőrzését végezte el, a 

jegyzőkönyv a titkárságon megtekinthető. 

A Felügyelő Bizottság – a Társaság elnökének egyetértésével – kiemelt feladatának 

tekintette a Társaság honlapjának ellenőrzését és annak naprakésszé tételét. A honlap 

méltóképpen tükrözi a Társaság életét, a Társaság kommunikációs felelőse a Facebookon és 

az Instagramon is minden fontosabb eseményről tájékoztatást adott. 

A Társaság együttműködési megállapodásai keretet adnak a szervezetek közötti 

munkának, bár célszerű lenne esetenként megújítani ezeket. Legutóbb az MH 

Parancsnokságával készült el a megállapodás, amelyet az FB is véleményezett. 

 

 

Az Etikai Bizottság tevékenysége 2021-ben 

 
Az MHTT Etikai Bizottsága az alábbi összetételben végezte munkáját: Király László elnök, 

Görbe Attiláné Zán Krisztina és Krajnc Zoltán tagok. 

A bizottság áttekintette a rendelkezésre álló dokumentumokat, az MHTT Etikai Kódexét, 

a bizottság Ügyrendjét, az Etikai és Fegyelmi Szabályzatot. Megállapította, hogy a felsorolt 

dokumentumok alkalmasak a bizottság illetékességébe tartozó ügyek tárgyalására. 

A Társaság vezetése célul tűzte ki a tudományos és szakértői tevékenység erősítését, 

nyitást a polgári tudományos társaságok, egyesületek és szakmai szövetségek felé. Ezen 

feladatok végrehajtásához az EB az Új Etikai Kódex megalkotásával és alkalmazásával járult 

hozzá, amikor a 2015. évi Etikai és Fegyelmi Szabályzat hatályon kívül helyezésével az etikai 

és a fegyelmi vétségeket formailag is elválasztotta egymástól.  

Az EB munkáját nagy mértékben megkönnyíti, az objektív ítéletalkotást segíti a 

tudományos publikációk elfogadása során alkalmazható plágiumvizsgáló szoftver, amelynek 

jogszerű használatához az NKE és az MHTT közötti együttműködési megállapodás megfelelő 

alapot biztosít. 

2021-ben is az EB az MHTT vezetésének munkáját az üléseken való folyamatos 

részvétellel, valamint több alkalommal plágiumgyanú kapcsán véleménynyilvánítással 

támogatta. 
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TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 

 

 

 
Az MHTT szakmai-tudományos tevékenysége két szinten zajlik: úgynevezett központi, 

valamint a szervezeti egységek szintjén szervezett rendezvények formájában.  

A Társaság központi rendezvényei közül kiemelkedett az október 27-én, a Tudomány 

napi rendezvények sorában megtartott NATO 2030 szakmai-tudományos konferencia, amelyet 

négy szakosztály (Biztonságpolitikai, Légierő, Műszaki, Védelemgazdasági és Logisztikai) 

közösen szervezett. A konferencia a NATO új stratégiai koncepcióját előkészítő szakértői 

anyag feldolgozását végezte el szövetségi és magyar szempontból. Az első szekció a NATO 

és Magyarország időszerű kapcsolatait, a második az új biztonsági kihívásokat (terrorizmus, 

hibrid hadviselés, kibervédelem), a harmadik pedig a speciális új témákat (NATO logisztika, 

magyar NATO hadosztályparancsnokság, NATO Légierő Tudásközpont – JAPCC) tárgyalta. 

A tanácskozást Szenes Zoltán szervezte, és neves előadók és szakértők tárgyalták a fenti 

témákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A konferencia plakátja 

 

A 2021. évi tudományos rendezvények közül említést érdemel a Magyar Katonai Jogi és 

Hadijogi Társasággal közösen rendezett, A különleges jogrend reformja címmel november 3-

án megtartott kerekasztal-beszélgetés, amelynek két szekcióját a két társaság elnöke, Kádár 

Pál dandártábornok és Szenes Zoltán vezette. 
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A képen (balról): Till Szabolcs ezredes, Szenes Zoltán és Kádár Pál dandártábornok 

 

 

A különleges jogrend reformja című tudományos ülés résztvevői 

 

 

A gyakorlatias tisztképzésé a jövő című, 2021. november 17-én az MTA Hadtudományi 

Bizottságával közösen tartott rendezvényt Szabó Miklós altábornagy, hadtörténész, a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt rektorának emlékére ajánlották a szervezők. A 

Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében rendezett konferencián neves előadók, vezetők és 

szakértők tárgyalták a katonai felsőoktatás megújításának lehetőségeit és feltételeit. A 

konferencia egységesen támogatta azt a javaslatot, hogy Szabó Miklós akadémikusnak az 

NKE HHK méltó emléket állítson. A rendezvényt Csikány Tamás és Szenes Zoltán szervezte. 
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Csikány Tamás dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese 

tart előadást a Szabó Miklós emlékének szentelt konferencián 

 

A konferencia résztvevői, az első sorban balról jobbra Szenes Zoltán, Lippai Péter (MHP szárazföldi szemlélő) 

és Pohl Árpád (NKE HHK dékán) 
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Robothadviselés: A Magyar Hadtudományi Társaság és a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar (HHK) népszerű robothadviselés konferenciáját november 24-én 

tartották. A konferenciát Németh András szervezte. Magyarországon évente tízezres 

nagyságrendben használnak pilóta nélküli légijárműveket, amelyek a katonai célú 

alkalmazásban is megjelentek. Az egyik ilyen eszközről kaphattak információt a 

robothadviselés tématerületének szakértői. A magyar cégek által fejlesztett gépet egy 

elektromos katapult lövi fel, nemcsak repülőtérről, hanem bármilyen terepről indítható. 

 

 

A robothadviselés konferencia résztvevői 

 

2021 májusában a Biztonságpolitikai Szakosztály (a Nemzetbiztonsági Szakosztály 

együttműködésével) szervezte meg Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikai kilátásai 

Donald Trump elnöksége után című konferenciát, amely a Társaság központi rendezvényének 

számított. Ezt a konferenciát csak online formában tudtuk megtartani az ismert korlátozó 

rendelkezések miatt. 

2021 novemberében összevontuk a Kiss Károly Hadtudományi Klub keretében korábban 

rendszeresen tartott szakmai előadásokat és a „Mindenki hadtudománya” megnevezéssel a 

Honvéd Kulturális Központtal közösen szervezett előadás-sorozatot. Ezt követően az 

előadások Kiss Károly Hadtudományi Klub „mindenki hadtudománya” néven kerültek 

megrendezésre. Az év első felében a járványügyi korlátozások miatt csak két előadást tudtunk 

megtartani, amelyek videófelvételek formájában váltak hozzáférhetővé az érdeklődők 

számára (Hegedűs Ernő: A hibrid hadviselés sajátosságai; Kovács László: A kiber-

hadviselésről). Az őszi programban sikerült visszatérnünk a jelenléti formára, a következő 

előadások hangzottak el: Csiki Varga Tamás: Az új amerikai elnök és a nemzetközi 

biztonságpolitikai helyzet; Németh Gergely: A magyar védelempolitika fő irányai; Óvári 

Gyula: Az űrállomások polgári és katonai felhasználása; Etl Alex: Az Egyesült Államok 

európai katonai jelenlétének jövője. 
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A JUBILEUMI KIADVÁNY 

 

 

 
A jubileumi ülésről szóló fejezetben már említés történt az évfordulóra készült kiadványról, a 

30 év a hadtudomány szolgálatában című könyvről. Az ismert járványügyi okok miatt a 2020 

októberére tervezett jubileumi ünnepi ülés is, a könyv megjelentetése is 2021-re halasztódott 

(és így mindkét esemény bekerülhetett jelen évkönyvbe). 

 

 

A jubileumi kiadvány 

 
A Magyar Hadtudományi Társaság életében nagy jelentőségük van a hagyományoknak. 

Az egyik ilyen tiszteletre méltó szokás, hogy a Társaság alapításának kerek évfordulóiról egy-

egy speciális kiadvánnyal is megemlékezünk. 2010-ben kiadtunk egy önálló kötetet (A tízéves 

Magyar Hadtudományi Társaság), a 20. és a 25. születésnapon pedig a Hadtudomány egy-

egy számával köszöntöttük magunkat (2010/3. és 2015/3–4. szám). 

A hagyományhoz ebben a vonatkozásban tehát hűek maradtunk. (Egy másik tekintetben 

viszont a 30. évforduló esetében változott a helyzet: az előző három említett alkalommal 

jubileumi közgyűlést hívtunk össze, 2021-ben viszont – a gyülekezési korlátozások miatt is – 

kisebb létszámú ünnepi ülést rendeztünk, amelyről az évfordulóra emlékező fejezet számolt 

be.) 

Idézet a jubileumi kiadvány előszavából (írta Szenes Zoltán, a Magyar Hadtudományi 

Társaság elnöke): 
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„A Társaság 2020-ban, a Zrínyi emlékévben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, 

azonban az ünnepi jubileumi ülést a járványügyi helyzet miatt el kellett halasztani. A tervezett 

jelenléti eseményeket online rendezvényekkel, a Társaság történetét feldolgozó rövid 

információkkal, üzenetekkel próbáltuk kiváltani. A jubileumi évforduló jó alkalmat biztosított 

arra, hogy a Társaság láthatóbbá váljon a médiában, erősítse szakértői tevékenységét és 

jobban nyisson a civil nyilvánosság felé.” 

A jubileumi kötetet egyébként az ünnepi ülés résztvevői megkapták, pdf formátumban 

pedig a Magyar Hadtudományi Társaság minden – e-mail címmel rendelkező – tagjának a 

szakosztályok útján megküldtük. És természetesen felkerült a honlapra és a többi internetes 

felületre is. 

Bizonyos értelemben a jubileumi kötet összeállításával és az ünnepi ülés előkészítésével 

párhuzamosan más „évfordulós” események is történtek. Folyamatosan és folytatólagosan 

zajlott ugyanis a 30 év bemutatása a közösségi média felületein Az MHTT története képekben 

és eseményekben című hírfolyam keretében. Bemutattuk a Társaság megalakulásának 

körülményeit, volt és jelenlegi elnökeit, a Hadtudomány című tudományos folyóiratunk 

szerkesztőbizottságának elnökeit, főszerkesztőit. Bemutatkoztak a szakosztályok, klubok és 

tagozatok is. 
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A SZERVEZETI EGYSÉGEK 

 

 

 
Az elnökségnek a 2021-ben végzett munkáról készített beszámolója részletesen bemutatta az 

egyes szervezeti egységek tudományos tevékenységének legfontosabb elemeit. Az 

alábbiakban a beszámolóból idézünk: 

„A Társaság szervezeti életének alapvető színterei a szakosztályok, klubok és tagozatok. 

A koronavírus-járvány okozta körülmények ellenére átlagon felüli munkát végzett a Légierő 

Szakosztály, a Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály, az Elektronikai, Informatikai és 

Robotikai Szakosztály, a Dél-dunántúli Tagozat, a Kiss Károly Hadtudományi Klub és a 

Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub. Néhány szakosztály élén vezetőségváltás volt a tavalyi 

évben, a Belügyi Szakosztály elnöke Nováky Mónika, a Civil-katonai Kapcsolatok (CIMIC) 

Szakosztályé Remek Éva és a Biztonságpolitikai Szakosztályé Wagner Péter lett. ” 

Az MHTT szervezeti egységeinek 2021-es tevékenységére vonatkozó legfontosabb 

információk a következők:  

– A Belügyi Szakosztály tagjai részt vettek a 2021. évi tavaszi és őszi kari TDK 

megrendezésében, valamint az országos TDK-n való részvételre történő felkészítésben. A 

szakosztály tagjai különböző konferenciákon és rendezvényeken (például Rendészet a 

rendkívüli helyzetekben – húsz éves a Szent László napi konferencia stb.) vettek részt 

előadóként, szervezőként vagy hallgatóságként. (A szakosztály a következőket delegálta a 

küldöttgyűlésre: Nováky Mónika, László Viktória, Szabó Gyula.) 

– A Biztonságpolitikai Szakosztály vezetőségének összetétele 2021 szeptemberében 

megváltozott, Nagy Lászlót az elnöki pozícióban Wagner Péter váltotta. 2021 májusában a 

szakosztály szervezte meg Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikai kilátásai Donald 

Trump elnöksége után című társasági konferenciát. Nagy László, a szakosztály volt elnöke 

állította össze a Társaság jubileuma alkalmából kiadott 30 év a hadtudomány szolgálatában 

című kiadványt, amelyet pdf formátumban eljuttattunk a Társaság tagjainak. A 

Biztonságpolitikai Szakosztály továbbra is szervezi a Kiss Károly Hadtudományi Klub 

„mindenki hadtudománya” előadás-sorozatot. (A szakosztály képviselői a küldöttgyűlésen: 

Wagner Péter, Boda József, Heiling Ottó, Kaiser Ferenc, Nagy László, Tálas Péter, 

Tömösváry Zsigmond, Vajkai Edina, Vogel Dávid, valamint Szenes Zoltán, Molnár Anna, 

Csery-Szücs Péter.) 

– A Civil-katonai Kapcsolatok (CIMIC) Szakosztály vezetése 2021-ben változott, 

Boldizsár Gábor szakosztályelnököt Remek Éva váltotta fel. A szakosztály 2021. január 20-án 

meglátogatta az MH CKELMK-t (Szentendre) és kihelyezett szakosztályülést tartott. 

(Képviselők a küldöttgyűlésen: Remek Éva, Dikácz Csaba, Novák-Varró Virág.) 

– A Dél-dunántúli Tagozat rendezvényeinek egy részét hibrid formában tervezte meg, 

ugyanakkor a betervezett éves konferenciák esetében a tagok online módon vettek részt. A 

tagozat tudományos tevékenységének alapját jelentő előadássorozat, a Hadtörténeti Esték 

hibrid módon zajlott. A tagozat tagsága az Újkor elektronikus folyóirat hasábjain 2021-ben 

huszonkettő cikket publikált. Júniusban közös konferenciát tartottak a Pécsi 

Tudományegyetem Háborús Tudományok Multidiszciplináris Kutatócsoporttal együtt Új 
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eredmények a hadtörténetből II. címmel. Augusztus végén társszervezőként csatlakoztak a 

Háború, tájformálás, hasznosítás (Pécs) címmel megrendezésre került konferenciához. Ősszel 

A katonai emlékezet alakulása Európában a 20. század első felében című kerekasztal-

beszélgetést szervezték meg. (A tagozat küldöttei: Bene Krisztián, Kiss Márton, Lévai 

Kristóf.) 

– A Debreceni Tagozatnak 2021-ben is legfőbb törekvése a fiatalok megszólítása, 

érdeklődésük felkeltése volt a hadtudományok iránt. A tagozat folytatta a hadisírgondozás, a 

helyi háborús veszteségkutatás feladatait, rendezvényeket szervezett a Kratochvil Károly 

Honvéd Középiskola és Kollégium növendékei számára. Az elmúlt évben a Társaság 

elnöksége erőfeszítéseket tett a tagozat munkájának megújítására, egyelőre komolyabb 

eredmények nélkül. (A tagozatot Pető Zsolt képviselte a küldöttgyűlésen.) 

– Az Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály megszervezte az éves 

Robothadviselés című konferenciáját (HHK–MHTT), a szakosztály tagjai részt vettek 2021. 

május 28-án a Tavaszi Szél országos doktorandusz konferencia katonai műszaki szekciójában 

(elnök Németh András). A szakosztály közreműködött a Nemzetközi Repülőnap és 

Haditechnikai Bemutatón az MHP Kiber Szemlélőség és az NKE HHK közös 

bemutatópontján a kiberfizikai oktatókörnyezet bemutatásában (Szabó András). 2021. 

november 10-én a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban 21. alkalommal került 

megrendezésre az lnfokommunikáció 2021 konferencia, amely hagyományosan nagy 

érdeklődés mellett zajlott. A levezető elnöki teendőket Fekete Károly és Tóth András látta el. 

(A szakosztály a következőket delegálta a küldöttgyűlésre: Németh András, Berki Gábor, 

Baglyos Sándor, Fehér András, Katona Gergő, Szathmári Balázs, Virágh Krisztián.) 

– A Geoinformációs Szakosztály kiemelt faladata volt 2021-ben a konferenciák 

szervezése, illetve szakmai rendezvényeken (például 47. Meteorológiai Tudományos Napok) 

való részvétel. Az online szervezésű konferenciák közül kiemelkedett a Geoinformációs 

(honvédelmi célú) fejlesztések, feladatok aktuális kérdései című konferencia szervezése, 2021. 

november 23-án. (A szakosztályt Koós Tamás képviselte a küldöttgyűlésen.)  

– A Hadtörténelmi Szakosztály működésében a 2021-es évben is az online tartalmak 

kaptak kiemelt szerepet a HM HIM tevékenységének keretében. Az online videótartalmak 

mellett az Ars Militaria blogon is jelentek meg ismeretterjesztő cikkek 2021. első félévében. 

A szakosztály javaslata alapján sor került a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője cím 

odaítélésére Szakály Sándor számára. Május 21-én, a honvédelem napján indult a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a honvedelem.hu közös podcastja 

(https://www.youtube.com/watch?v=a6oTjWTQaUI) a magyar hadtörténelem különböző 

korszakaiból. (A szakosztály küldöttei: Kaló József, Reszegi Zsolt.) 

– A Haditechnikai Szakosztály célja az volt 2021-ben, hogy tudományos módszerekkel 

elemezze és értékelje a haditechnika területén folyó fejlődési irányvonalakat, 

következtetéseket vonjon le a jelenlegi haditechnikai felszerelés és az új igények között 

megteremthető interoperabilitásra vonatkozóan. Folyamatosan nyomon követte a 

haditechnikai K+F eredményeit és a Honvédség új haditechnikai eszközeinek beszerzését. A 

2021-es évre tervezett konferencia megszervezése a pilótanélküli eszközök témakörében a 

járvány miatt elmaradt. (A szakosztály küldöttei: Ráth Tamás, Hajdú Ferenc, Zsitnyányi 

Attila.) 

https://www.youtube.com/watch?v=a6oTjWTQaUI
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– A Hírszerzéstörténeti Szakosztály három szakosztályrendezvényt szervezett. 2021. 

november 10-én megbeszélték Androvicz Gábor előadásában a Boda Dezső budapesti 

rendőrfőkapitány 25 éves közszolgálati jubileuma című témát és bemutatták az erre készült 

díszalbumot. November 24-én Lugosi András előadása volt napirenden (Szerelmi 

háromszögek és feldarabolt hullák: a gyilkosság és emberölés, mint város- és 

társadalomtörténeti probléma 1924–1944). December 15-én Kopiás András Közlekedési 

jelek, jelzések, jelrendszerek a XX. század folyamán című előadását hallgatták meg. (A 

küldöttgyűlésen részt vettek: Hausner Gábor, Vedó Attila.) 

– A Határőr Szakosztály kiemelt rendezvénye a 2021. június 24-én tartott nemzetközi 

tudományos konferencia volt, Rendészet a rendkívüli helyzetekben – húsz éves a Szent László 

napi konferencia címmel. A Pécsi Tudományegyetemen szervezett rendezvény célja az volt, 

hogy tudományos igényességgel áttekintsék mindazokat a kihívásokat, amelyek rendkívüli 

helyzetekben a közrend, a közbiztonság és az államhatár rendje védelmének, a rendészet 

működésének paramétereit meghatározhatják. (A szakosztály a következőket delegálta a 

küldöttgyűlésre: Fórizs Sándor, Deák József, Görbe Attiláné Zán Krisztina, Jószai János, 

Ritecz György, Vájlok László.) 

– A Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztály tervezett rendezvényeinek többsége részben 

vagy egészben elmaradt, illetve – a partnerekkel egyeztetve – bizonytalan időre halasztódott. 

Folyamatban van több olyan projekt (EU munkaerőpiaci helyzete, Nyugállományúak 

helyzete), amelyek rendezvényeire 2022-ben kerül sor. (A szakosztály küldöttei: Krizbai 

János, Hegedűs Henrik, Kladek András, Nádas János, Újházy László.) 

– A Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub részt vett többek között a következő 

rendezvények megszervezésében: A Haza szolgálatában konferencia (83 hallgató tartott 

előadást), az Új típusú kihívások a biztonságban tudományos konferencia (a Puskás Tivadar 

Műszaki Szakkollégiummal együtt), A BRICS országok geopolitikai kihívásai és geostratégiai 

ambíciói című konferencia (a Pécsi Tudományegyetem Romanisztikai Intézet 

kutatócsoportjával közösen), A jövő biztonsági kihívásai című szakmai-tudományos 

konferencia. Részt vett a 2021-es Tudomány Kapujában poszterverseny és kiállítás 

megszervezésében, lebonyolításában, illetve a lektorálási folyamatban. 2021 májusában az 

OTDK különböző szekcióiban Társaságunk fiatal tagjai színvonalas előadásokat tartottak, 

értékes helyezéseket értek el. (A klubot a küldöttgyűlésen Bányász Péter képviselte.) 

– A Kiss Károly Hadtudományi Klub Zrínyi Campuson történő működését 2021-ben 

beszüntettük és összevontuk a Stefánia Palota, Honvéd Kulturális Központ falai között 

szervezett „mindenki hadtudománya” előadássorozattal. Az előadás-sorozat 2021-ben is – a 

pandémia ellenére – színvonalasan működött, rendezvényenként mintegy 50 fős látogatói 

létszámmal. (A klubot Nagy László képviselte a küldöttgyűlésen.) 

– A Katasztrófa- és Polgári védelmi Szakosztály tagjai 2021. február 23-án előadásokkal 

járultak hozzá a Védelem Online és az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézete angol nyelvű 

Tűzvédelmi mérnöki és katasztrófavédelmi nemzetközi tudományos konferenciájához. 2021. 

október 20-án zajlott le a másik kiemelten fontos tudományos rendezvény, amit a szakosztály 

– több partnerrel együtt – az NKE Zrínyi Campus Dísztermében szervezett a Természeti 

Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából. Az előadók és a hallgatók létszáma 

meghaladta a 100 főt (levezető elnök Muhoray Árpád). A konferencia színhelyét a 
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Katasztrófavédelem Központi Múzeuma A Magyar Polgári Védelem története című időszaki 

kiállításának tablói díszítették. (A szakosztály küldöttei: Muhoray Árpád, Csatai István, 

Hornyacsek Júlia, Zellei Gábor.) 

– A Katasztrófa- és Védelemegészségügyi Szakosztály fő rendezvénye a nagy sikerrel, 

magas szakmaisággal, 2021. szeptember 22-én a TEK-nél megtartott A COVID-19 pandémia 

okozta kihívások, a járványügyi veszélyhelyzet egészségügyi és rendvédelmi vonatkozásai 

című konferencia volt, amelyet a Magyar Katona- és Katasztrófaorvostani Társasággal 

közösen szerveztek. (A szakosztály képviselői a küldöttgyűlésen: Meglécz Katalin, 

SótérAndrea.) 

– A Lahner György Haditechnikai Klub folyamatos tájékoztatást biztosított a tagoknak és 

az érdeklődőknek a tudományos műszaki és logisztikai konferenciákról. 2021. október 9-én 

tartották meg Kalocsa a katonaváros című jelenléti programjukat, amelyen 39 fő vett részt, a 

megszervezésben a helyi hagyományőrzők, Cserháti Ákos és Küű János nyújtottak segítséget. 

2021-ben jelent meg a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Műszakiak Bolyai 

Körének tanulmánykötete, amelyben Turcsányi Károly professzornak két írása szerepel. (A 

klubot Turcsányi Károly képviselte a küldöttgyűlésen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A klub tagjai (Radványi Imréné, Nagy László és Turcsányi Károly) koszorút helyeznek el 

a kalocsai alakulatok emlékművénél. 

– A Légierő Szakosztály az év során három jelenléti szakosztályülést tartott előadásokkal. 

A szakosztály tagjai számos cikket jelentettek meg a Repüléstudományi Közlemények, a 

Haditechnika, a Hadtudomány és a Katonai Logisztika című folyóiratokban, emellett többször 

szerepeltek a médiában. Részt vesznek az NKE Katonai Repülő Intézet A légiközlekedési-

biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a 

nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE) 

elnevezésű, uniós finanszírozású projekt munkájában. 2021. március 24-25-én részt vettek a 

NATO Légierő Tudásközpont online JAPCC Think-Tank Fórumán (Hegedűs Ernő, Hennel 

Sándor). A szakosztály korábban is kötelességének érezte és érzi ma is, hogy támogassa 
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Szentnémedy Ferenc vk. ezredes, légierő teoretikus sírjának gondozását a Farkasréti 

temetőben, akinek szakmai-tudományos életútját tagtársunk, Koncz Imre dolgozta fel. (A 

szakosztályt a 2021. évi küldöttgyűlésen a következők képviselték: Hegedűs Ernő, Tömböl 

László, Óvári Gyula, Kelencsényi István, Krajnc Zoltán, Hennel Sándor, Kocsis László.) 

– A Műszaki Szakosztály 2021-ben különböző szakmai rendezvényeken (például 

Robbantás szakmai bemutató, Balatonfűzfő-gyártelep, 2021. szeptember 28.) vett részt. A 

NATO 2030 szimpóziumon Tábi Levente alezredes adott elő Az HQ MND-C megalakítása és 

annak műszaki vonzatai címmel. (A szakosztály küldöttei: Kovács Zoltán, Horváth Zoltán.) 

– A Nemzetbiztonsági Szakosztály tagjai a Társaság online rendezvényein vettek részt, az 

elnök, Kis-Benedek József rendszeresen szerepelt a médiában aktuális biztonságpolitikai 

témakörökben. (A szakosztályt a küldöttgyűlésen Kis-Benedek József, Resperger István és 

Újházi Lóránt képviselte.) 

– A Szárazföldi Műveleti Szakosztály a pandémia miatt online megbeszéléseket, 

értekezleteket tartott a szakosztály ifjúsági tagozatának aktív részvételével. A 2021. évben a 

szakosztály internetes elérhetősége bővült, mivel létrehozták a szakosztály Facebook oldalát, 

az adminisztrátori szerepkört Huber András látja el. Az NKE HHK Kari könyvtára 

szervezésében lebonyolított Kutatók Éjszakája előadásokon sokak számottevő érdeklődésére 

Jobbágy Zoltán ezredes, Bakos Csaba alezredes és Horváth Tibor alezredes ismertette 

tudományos kutatási eredményeit. (A küldöttek: Horváth Tibor, Gracza Stefán, El-Echalid 

Ibrahim Imre.) 

– A Tüzér Szakosztály a 2021. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat a járványügyi 

helyzet miatt részlegesen sem tudta végrehajtani. Nehezítette a szakosztály működését, hogy 

az év második felében a szakosztályelnök és a titkár is vezényléssel (nyelvtanfolyam, külföldi 

kiképzés) távol volt. (A küldöttek: Szeles Béla, Andóczy-BaloghÁdám, Nónay Marcell.) 

– A Vegyivédelmi és Környezetbiztonsági Szakosztály tevékenységét az elmúlt évben is 

viszonylagos stabilitás jellemezte, bár a járványhelyzet miatt sajnálatosan nem sikerült a 

betervezett rendezvények egy részét megtartani. Kiemelendő volt viszont Meglécz Miklós 70 

éves a Vegyivédelmi Szolgálat című, a speciális vegyivédelmi képességekkel rendelkező 

alakulatok múltját is felidéző tartalmas előadása novemberben. (A szakosztály küldöttei: 

Berek Tamás, Jakab László, Meglécz Miklós.) 

– A Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztálynak 2021-ben a koronavírus-járvány 

miatt nem volt szakosztályrendezvénye. Az MHTT rendezvényein a szakosztály a tagjai révén 

képviseltette magát mind online, mind pedig jelenléti formában. (A szakosztály küldöttei: 

Horváth Attila, Kenessei Zsolt, Bencsik Gábor, Medveczky Mihály, Lévai Zsolt, Tóth Bálint 

Gábor, valamint Király László és Pandur-Szilágyi Enikő Erzsébet.) 

– A 14 fős Védelmi Infrastruktúra Szakosztály 2021-ben a koronavírus-járvány miatt a két 

tervezett rendezvénye közül csak egyet tudott megtartani (az „Új laktanyát tervezünk” 

elnevezésű szakmai programot 2022-re kellett halasztani). A Puskás Stadionba tett látogatás 

sikeres volt, a Társaság több mint 30 tagja vett részt, köztük az MHTT elnöke és alelnöke is. 

2021-ben elhunyt a szakosztály tagjai közül Asztalos Kálmán ny. dandártábornok és a 

szakosztály tiszteletbeli elnöke, Gábor Ferenc ny. vezérőrnagy. (A szakosztályt a 

küldöttgyűlésen Kovács Ferenc képviselte.) 

Az alábbiakban táblázatos formában találhatóak meg a szakosztályok, klubok és 

területi tagozatok lényeges szervezeti adatai. A két klub esetében a taglétszámra vonatkozó 

rubrika üresen maradt, mert a Kiss Károly Hadtudományi Klubnak és a Kápolnai Pauer István 

Ifjúsági Klubnak nincs külön tagsága (a Láhner György Haditechnikai Klub 39 tagja közül 

pedig csak 8 fő tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak). 
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Szervezeti egység Alapítás Taglétszám 

2000.12.31. 

Taglétszám 

2014.12.31. 

Taglétszám 

2021.12.31. 

Elnök Titkár 

Belügyi 

Szakosztály 

1991 42 31 20 Nováky 

Mónika 

László 

Viktória 

Biztonság-politikai 

Szakosztály 

1990 52 59 72 Wagner 

Péter 

Vogel 

Dávid 

Civil-katonai 

Kapcsolatok 

Szakosztály 

2007  8 29 Remek 

Éva 

Novák-

Varró 

Virág, 

Varró 

Zsófia 

Debreceni Tagozat 1999 25 12 12 Pető 

Zsolt 

 

Dél-dunántúli 

Tagozat 

2004  14 25 Bene 

Krisztián 

Kiss 

Márton 

Elektronikai, 

Informatikai és 

Robotikai 

Szakosztály 

1990 45 49 75 Németh 

András 

Ványa 

László 

Geoinformációs 

Szakosztály 

1992 23 12 14 Koós 

Tamás 

Péliné 

Németh 

Csilla 

Haditechnikai 

Szakosztály 

1991 23 14 18 Ráth 

Tamás 

Hajdú 

Ferenc, 

Horváth 

Kornél 

Hadtörténelmi 

Szakosztály 

1991 27 31 22 Kovács 

Vilmos 

Kaló 

József, 

Reszegi 

Zsolt 

Határőr 

Szakosztály 

1991 127 28 22 Fórizs 

Sándor 

Zán 

Krisztina 

Hírszerzés-

történeti 

Szakosztály 

2000 9 10 15 Csóka 

Ferenc 

Zsigovits 

László 
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Szervezeti egység Alapítás Taglétszám 

2000.12.31. 

Taglétszám 

2014.12.31. 

Taglétszám 

2021.12.31. 

Elnök Titkár 

Humánerőforrás-

fejlesztési 

Szakosztály 

1992 27 15 26 Krizbai 

János 

Varga 

András 

Katasztrófa- és 

Polgári védelmi 

Szakosztály 

2000 29 16 25 Muhoray 

Árpád 

Zellei 

Gábor 

Katasztrófa- és 

Védelemegészségü

gyi Szakosztály 

n.a.  18 8 Meglécz 

Katalin 

Sótér 

Andrea 

Légierő 

Szakosztály 

1991 84 60 60 Hegedűs 

Ernő 

Kavas 

László, 

Krajnc 

Zoltán 

Műszaki 

Szakosztály 

1991 57 36 37 Kovács 

Zoltán 

Bakos 

Tamás 

Nemzetbiztonsági 

Szakosztály 

1991 13 26 30 Kis-

Benedek 

József 

Simon 

László 

Szárazföldi 

Műveleti 

Szakosztály 

1996 14 19 16 Horváth 

Tibor 

Bakos 

Csaba 

Attila 

Tüzér Szakosztály 1998 32 28 20 Szeles 

Béla 

Andóczi

-Balogh 

András 

Vegyivédelmi és 

Környezetbiztonsá

gi Szakosztály 

1991 47 22 18 Berek 

Tamás 

 

Védelemgazdasági 

és Logisztikai 

Szakosztály 

1991 21 45 43 Horváth 

Attila 

Lévai 

Zsolt 

Védelmi 

Infrastruktúra 

Szakosztály 

2011  22 14 Kovács 

Ferenc 
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Szervezeti egység Alapítás Taglétszám 

2000.12.31. 

Taglétszám 

2014.12.31. 

Taglétszám 

2021.12.31. 

Elnök Titkár 

Kápolnai Pauer 

István Ifjúsági 

Klub 

2015    Bányász 

Péter 

Dub 

Máté 

Kiss Károly 

Hadtudományi 

Klub 

1983    Nagy 

László 

 

Láhner György 

Haditechnikai 

Klub 

1989   8 Turcsányi 

Károly 

 

Szakosztályon 

kívül 

 49 6 3   

Összesen  809 581 623   
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SZEMÉLYI ÜGYEK 

 

 

 
A Magyar Hadtudományi Társaságban újabb és újabb erőfeszítések történtek tagjaink 

munkájának méltó elismerésére. Az ilyen irányú törekvések közé tartoztak például a 

különböző díjak alapítása, a központi rendezvényeken átadott elismerő oklevelek, a miniszteri 

szinteken történő elismerésekre való felterjesztések (illetve az ezek koordinálására létrehozott 

Díjbizottság). Szórványosan, részben szakosztály-szinten, részben központilag, társasági 

szinten megemlékeztünk kerek születésnapokról is (például 2018-ban köszöntöttük Szabó 

József ny. vezérőrnagyot 90. születésnapja alkalmából, 2021 augusztusában Szenes Zoltán 

elnökünket 70., és 2021 novemberében Fórizs Sándort, a Határőr Szakosztály elnökét 

ugyancsak 70. születésnapján, lásd a lenti képet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képen balról Szenes Zoltán, a társaság elnöke, Kissné Petró Emese, titkárságvezető 

és Fórizs Sándor, a Határőr Szakosztály elnöke 

 

Ez a fajta elismerés azonban nem volt „intézményesítve”. Egészen 2021-ig. Az 

alábbiakban idézzük a Társaság elnökének ezirányú, 2021 decemberében kelt feljegyzését. 

„Javaslat jubileumi születésnapok megünneplésére 

Az év során több 70. születésnapos MHTT-vezető spontán megünneplésére került sor. A 

tapasztalatok alapján javasoljuk kiterjeszteni ezt a kezdeményezést azzal a céllal, hogy ezzel 

is erősítsük a Társaságban a bajtársiasságot, az emberi-szakmai együttműködést. Tekintettel 

azonban a Társaság korlátos erőforrásaira, a köszöntést az alábbi elvek alapján javasoljuk 

megszervezni:  
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1. A köszöntésre a 70. születésnaptól, ötévente kerülne sor. 

2. A társaság fiatalítási törekvései jegyében a Társaság (megemlékezéskor) 

legfiatalabb tagja köszöntésére is sor kerül. A rendezvények és a Társaság 

tevékenységének szervezésénél mindig törekedni kell a fiatalok aktív bevonására, 

értékelő bemutatására és elismerésére. 

3. Központi megemlékezés az elnökségi tagokra (szakosztályelnökök, tagozat- és 

klubelnökök, elnökség tagjai), illetve a legfiatalabb tagra vonatkozik. A legfiatalabb 

tag köszöntésére meg kell hívni az érintett szakosztály/tagozat/klub vezetőit, fiatal 

képviselőit. 

4. A szervezeti egységek vezetésének javaslata alapján olyan tag köszöntésére is sor 

kerülhet, aki nem vezető tisztségviselő, de tevékenysége, munkásságának hatása az 

egész Társaságra kiterjed, elismerése társasági érdek. 

5. A szakosztályok saját hatáskörben, a biztosított erőforrások terhére köszönthetik 

saját tagjaikat, a szervezeti egység által kialakított rendben. 

6. Az elismerés 70. születésnapra születésnapi köszöntő oklevél, 75. születésnapra 

díszoklevél, ezt követően jutalomtárgy lesz 20–40 ezer Ft-os értékben. 

7. A fiatalok köszöntésénél könyvajándék (5–10 ezer Ft értékben) és oklevél átadása 

történik. 

8. A köszöntést bajtársi légkörben, a hagyományoknak megfelelően kell szervezni. 

9. Az eseményről hírt kell adni a közösségi médiában. 

10. A születésnapi javaslatok részét képezik a Társaság és szervezeti egységei éves 

rendezvényterveinek. 

Az elismerések szervezéséhez szükség van arra, hogy a vezető tisztségviselők kitöltsék a 

személyes adatokat tartalmazó információs lapot, illetve a szervezeti egységek vezetőinek 

figyelniük kell a fiatal tagok életkorát, elismerési lehetőségeit.” 

 

 

In memoriam Szabó József  

 

Sajnos, az emberi élet nem csak évfordulókból áll. 2021-ben a Társaság soraiból örökre 

távozott, „kirepült” az MHTT alapító tagja, öt évig alelnöke, kilenc éven át elnöke, a Társaság 

örökös tagja, Szabó József ny. vezérőrnagy, az MTA doktora, c. egyetemi tanár (1928–2021). 

Nekrológját az alábbiakban, rövidítve közöljük: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó József 1928. október 20-án született a Borsod megyei Szentsimon községben. 

1947-ben kezdett vitorlázó repülőgépet vezetni, majd jelentkezett a Honvéd Kossuth 

Akadémia repülőképzésére, melynek gyakorlati része a Mátyásföld repülőtéren folyt. Itt 
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Szabó József az első, 10 fős repülő osztály hallgatója lett. 1949. március 14-én avatták 

alhadnaggyá. Repülő rajparancsnoki beosztásból vezényelték a Monyinói Repülő Akadémiára 

1950-ben, amit 1955-ben kiváló eredménnyel végzett el. Főhadnagyi rendfokozattal tért haza, 

majd századossá léptették elő, és az 1957. évi nyári nagygyakorlaton már légi hadsereg 

repülőfőnöki beosztásban dolgozott. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Repülőtanszékén 

főtanárként tanított egy évet, immár őrnagyi rendfokozatban. A pápai repülőezreddel 1961-

ben részt vett az első szuperszonikus repülőgépre történt átképzésen. Elsőként repült az új, 

MiG-21F-13 típussal, és első osztályú képesítést szerezett. Vadászrepülőgép-vezetőként 

összesen több mint 5000 órát repült, fokozatosan elérve az Aranykoszorús I. osztályú címet. 

Ezt követően számos parancsnoki beosztást töltött be a magyar katonai repülésben. 

Kiképzési osztályvezető volt a Légierő Parancsnokságon, majd az 1. Honi Légvédelmi 

hadosztály repülőfőnöke lett. Öt éven át alosztályvezetői feladatokat látott el a vezérkarnál, 

majd több éven keresztül volt a Magyar Néphadsereg repülőfőnöke. 

Gagarin űrrepülésének hatására (is) 1961-től autodidakta módon ismerkedett meg az 

űrdinamika legfontosabb kérdéseivel. 1976-tól részt vett az első szovjet–magyar űrrepülés 

előkészítésében. Tagja volt az űrprogram szervezéséért felelős Űrkutatási Állami 

Bizottságnak. Részt vett az űrhajósok kiválasztásában és a szovjet-magyar űrprogram 

menedzselésében. Bajkonurban részt vett az űrutazás tudományos kutatási programjának 

összeállításában, illetve jelentős szerepet játszott az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan 

repülésének előkészítésében.  

1984-ig szolgált a honvédségnél. Szolgálati évei alatt 16 különféle kitüntetést kapott. 

Nyugállományba vonulását követően a Veterán repülők és ejtőernyősök Fejér megyei 

Egyesületének elnökhelyettese volt. 

Tudományos tevékenysége során 1969-ben kandidátusi, majd 1988-ban az MTA doktora 

tudományos fokozatot szerzett. Kutatási területei a légierők hadműveleti alkalmazása, az 

űrdinamika, a világűr gazdasági és katonai vonatkozásai voltak. Az 1990-ben megalakult 

Magyar Hadtudományi Társaság alapító alelnöke volt 1990–1995 között, majd 1995 és 2004 

közt, három egymást követő ciklusban az elnöki tisztséget töltötte be. Tudományos 

tevékenységét a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi-díjjal, a Magyar Hadtudományi Társaság 

Tanárky-díjjal ismerte el. Elsőként kapta meg 1994-ben a Magyar Repüléstudományért 

emlékérmet, majd 1995-ben a Magyar Űrkutatásért emlékérmet. Alapító tagja volt a Magyar 

Asztronautikai Társaságnak. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi 

Bizottságának. 

Címzetes egyetemi tanárként a repülés és az űrrepülés elméletével ismertette meg 

hallgatóit. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen repülőharcászatot, a repülő-hadviselés 

fejlődéstörténetét, űrdinamikát és aerodinamikát tanított. 2017-től az űrdinamika oktatása 

beindul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. 1992-től címzetes egyetemi tanárként 

elindította az űrdinamikai oktatást a Budapesti Műszaki Egyetemen, később a 

mérnökjelölteknek biztonságpolitikát is tanított. A Szegedi Tudományegyetem 

Orvostudományi karán az űrorvostanhoz kötődően tartott előadásokat. A Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának is tagja volt. A BME Kandó 

Kálmán Doktori Iskolán oktató volt. 

Pályafutása során több mint 200 tudományos publikációja (cikkek, tanulmányok és 

könyvek) jelent meg, több mint 3200 oldal terjedelemben. Műveiben nagy súlyt fektetett a 
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tudományos ismeretterjesztésre is, különös tekintettel a fiatalok repüléssel és űrhajózással 

kapcsolatos tudásának megalapozására, bővítésére. Az 1995-ben megjelent Hadtudományi 

Lexikon főszerkesztője volt, benne 150 szócikk szerzője, de részese volt az új Hadtudományi 

Lexikon 2019-es létrehozásának is. Ő volt a főszerkesztője a Repülési Lexikonnak is, melyben 

200 szócikket személyesen dolgozott ki, részt vett az Űrhajózási Lexikon létrehozásában is. A 

repülőfegyvernem történetét M. Szabó Miklós akadémikussal közösen írták meg. Éveken át 

szerkesztette a Repülés Világa és 1966–2004 között a kanadai emigrációból hazahozott 

Magyar Szárnyak című folyóiratot. (Összeállította: Óvári Gyula ny. ezredes, Kocsis László 

ny. ezredes és Hegedűs Ernő alezredes) 
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AZ MHTT MEGJELENÉSE AZ INTERNETEN ÉS 

A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 

 

 

 
Amikor a Magyar Hadtudományi Társaság alaptevékenységét vizsgáljuk, akkor könnyen 

belátható, hogy ez a működés lényegében a kommunikáció (írásos, szóbeli előadások, 

nyomtatott kiadványok stb.) különböző fajtáinak időbeli és térbeli megvalósulását, annak 

összességét jelenti. Ennek a társasági tevékenységnek próbált méltó lenyomata lenni a honlap 

(www.mhtt.eu), a Facebook, valamint az Instagram oldal 2021-ben is. A látható statisztikai 

összegzések alapján megállapítható, hogy a néhány éve szisztematikusan folytatott aktív 

kommunikációs tevékenység hatására az MHTT egyre láthatóbbá vált a közösségi médiában. 

Ennek egyik számszerűsíthető eredménye, hogy 2021. év végén köszönthettük a Társaság 

Facebook oldalának 2000. követőjét. Az MHTT életét, működését bemutató kommunikációs 

tevékenység mára már elérte azt a szintet, hogy érzékelhető módon pozitívan hat vissza a 

Társaság működésére, így képessé vált a szociálpszichológiából jól ismert szociális 

facilitációs szerep megvalósítására. 

A Társaság kommunikációs politikája szerint a rövid, egyképes tudósítások az 

Instagramra, a többképes, rövid tudósítások a nyilvános Facebookra kerülnek, míg a társasági 

honlap megmarad a tudományos hírek (több szöveg és több kép) gyűjtőhelyének. Fontos 

szempont, hogy a kiemelt eseményekről egyidejű tudósítások jelenjenek meg az előbb 

említett média-felületeken, illetve a konferenciák előadásai akár élőben is követhetőek 

legyenek. A vezetés tevékenysége arra irányul, hogy minden megjelenés a közösségi 

médiában legyen egységes, naprakész és informatív, népszerűsítse a Társaságot, járuljon 

hozzá az MHTT programjainak és tevékenységének társadalmasításához. 

Az alábbiakban láthatóak a Társaság 2021-es kommunikációs aktivitásának statisztikai 

mutatói: 

Az MHTT Facebook és Instagram oldalának összesített elérési adatai 2021. évben: 
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Az MHTT Facebook és Instagram oldalának összesített elérési adatai 2021. évben 

(Összeállította: Hajós Dezső) 

A Hadtudományi Társaság és a társadalom közötti kapcsolatok építését szolgálja az MHTT 

vezető tisztségviselőinek részvétele, megjelenése különböző „civil” rendezvényeken, amit 

szintén tekinthetünk a kommunikáció részének. A társaság képviselői számos esetben vettek 

részt az ország különböző pontjain és különböző időpontokban rendezett eseményeken. Ezek 

puszta felsorolása sem férne el jelen évkönyvben, ezért csupán egyetlen alkalomról, a 

kecskeméti repülőnapon történt megjelenésről és részvételről helyezünk el egy jellemző fotót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Társaság képviselői a repülőnapon: Hajós Dezső, Hennel Sándor, Hegedűs Ernő, Hegedűs Henrik, 

Gazdag Erika, Kovács László, Szenes Zoltán, Németh András, Kenessei Zsolt 
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Befejezés 

Bízunk benne, hogy a Tisztelt Olvasó elégedett a Magyar Hadtudományi Társaság 2021. évi 

tevékenységéről készült évkönyvvel, amely ha sikert arat, hasonló kiadványok, évkönyvek 

hosszú sorát indíthatja útjára. A közelmúltban, amikor a Társaság fennállásának 30. 

évfordulójára emlékeztünk, többen is megállapítottuk: milyen villámgyorsan eltelt ez a három 

évtized. Nyilván hasonlóan gyorsan követik majd egymást a most még előttünk álló évek is, 

annyi különbséggel, hogy egy-egy évkönyvvel lesznek majd fémjelezve (mondhatnánk 

„kikövezve”). És amikor a Társaság irodájának könyvespolcain ott sorakoznak majd ezek a 

kiadványok, büszkén adhatunk számot arról, hogy mi voltunk az első évkönyv megálmodói, 

tervezői, összeállítói, szerkesztői. Köszönet illeti a megteremtett lehetőségért a Magyar 

Hadtudományi Társaságot és annak vezetését! 

 


