
 

 

„NAGYKABÁTOS” KONFERENCIA 

A NATO Madrid után c. konferencia, Stefánia Palota, 2022. 11.22.  

Fotók linkje: https://drive.google.com/drive/folders/1q_bX4-

7EYd4_v6hdrPpXFmcxG7dOvk6E?usp=share_link 

2022. november 22-én tartotta a Magyar Hadtudományi Társaság az éves „nagykonferenciáját”, amelyet 

a NATO júniusi csúcstalálkozó döntéseinek (beleértve az új NATO stratégiai koncepciót) és az azóta 

kialakult helyzetnek szentelt. November hónap a Magyar Tudomány Napjáról szólt, amit a Társaság is 

konferenciák sorával ünnepelt. November 8-án a Katasztrófa- és polgári védelmi szakosztály, 9-én a 

Katasztrófa- és védelem-egészségügyi szakosztály tartotta szakmai konferenciáját. A NATO-

konferencia után november 24-én logisztikai konferencia (Védelemgazdasági és logisztikai 

szakosztály), november 30.-án pedig a Robotkonferencia (Elektronikai, Informatikai és Robotikai 

Szakosztály)  szólította meg az érdeklődőket.  

A rendezvényre – a 30 éves jubileumi konferenciához hasonlóan – sajátos körülmények között került 

sor: akkor a Covid limitálta a részvevők számát, most pedig a hideg (18 fokig lehetett csak felfűteni a 

Stefánia Palotát, de a délután szekcióüléseken 14-16 fok volt) nehezítette a jelenlévők elkötelezettségét. 

Ennek ellenére a 170 fős regisztrált létszámból több mint 120 fő társasági tag és külső érdeklődő vett 

részt a rendezvényen.  

A konferencia plenáris üléssel kezdődött, majd ebéd után 

négy szekcióban folytatódott. A tanácskozás újdonsága, 

hogy önálló ifjúsági szekciót hoztunk létre, ahol fiatal 

kutatók és egyetemi hallgatók adták elő a kutatásaikat. 

Szerettünk volna egy hadművészeti szekciót is, de 

minősítési követelmények miatt most nem tudtuk 

megszervezni. Viszont az MHP-val egyetértés van abban, 

hogy jövőre megpróbálunk ezen a területen is egy szakmai 

tanácskozást tartani.  

A konferenciát megtisztelte Hajnik László, a HM 

védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint 

több társ-szervezet vezetője: Dr. Kopcsó István o. 

dandártábornok, a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani 

Társaság elnöke, Dr. Tömösváry Zsigmond, a  Felderítők 

Társaságának elnöke és Felkai Anna, a Magyar Atlanti 

Társaság ügyvezető alelnöke. A rendezvény védnöke 

Gion Gábor, a HM stratégiai elemzésért és 

humánpolitikáért felelős államtitkára volt.  

https://drive.google.com/drive/folders/1q_bX4-7EYd4_v6hdrPpXFmcxG7dOvk6E?usp=share_link
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A tanácskozásra ismert előadókat, illetve haditechnikai területen cégeket kértünk fel, és a szekciókban 

is többségében a felkérés módszerét alkalmaztuk. Fontos szempont volt, hogy a szekcióelőadók 

lehetőleg a társaság tagjai közül kerüljenek ki.  

A plenáris ülés napirendjét a madridi csúcs határozatai (Siklósi Péter volt HM védelempolitikai 

államtitkár), a NATO innovációs politikáját magyarázó (Dr. Porkoláb Imre dandártábornok) témakörök, 

valamint a  NATO új stratégiai koncepciója magyar szempontú vizsgálata (Bárány Zoltán ezredes) 

képezték. Különleges tapasztalat volt első kézből tájékozódni a koszovói helyzet bonyolultságáról a volt 

KFOR parancsnoktól (Kajári Ferenc vezérőrnagy).    

A plenáris ülés végén Siposné Dr. Kecskeméthy Klára új könyvét (A NATO partnerségi 

kezdeményezések története 2021-ig. Zrínyi Kiadó, 2022) Dr. Szenes Zoltán elnök mutatta be. A NATO 

partnerség sokféle célt követ, amelynek egyik célja a szövetség bővítése, amely nemsokára 32 

tagállamra bővül Finnország és Svédország 2023. évi felvételével.  

Pohárköszöntőjében Dr. Benkő Tibor volt honvédelmi miniszter a tudomány fontosságára, valamint a 

nemzeti haderő építésének elsődlegességére hívta fel a figyelmet.  

 

A nagyhatalmi versengés és a NATO szekció (elnök Dr. Kis- Benedek József) a világrend lehetséges 

változásaival (Matus János), a nagyhatalmi versengéssel (az amerikai politikát Dr. Csiki Varga Tamás 

és Csutak Zsolt, az oroszt Jójárt Krisztián, a kínait Bartók András elemezte), valamint az EU és NATO 

együttműködéssel (Molnár Anna) foglalkozott. Ez a szekció a gróf Eszterházy Mihály teremben a 

legnagyobb érdeklődést vonzotta, ami a hallgatóság erős biztonságpolitikai érdeklődését mutatja.  

A NATO partnerségi politikája és a bővítés szekció igazi specialistákat vonzott (elnök Siposné Dr. 

Kecskeméthy Klára ezredes). A partnerségi témákról Ceylan- Szakács Mirjam doktorandusz (csendes-

óceáni globális partnerség), Fülöp Dóra (Bosznia- Hercegovina) és Petruska Szidónia doktorandusz 

(Koszovó) beszélt. Dr. Márton Andrea a skandináv országok tagságából fakadó hatásokat értékelte. 

A Haditechnikai szekció (elnök Dr. Ráth Tamás ezredes) civil cégek katonai hasznosíthatósági 

fejlesztéseit mutatta be, elsősorban rádiók, drónok, informatika, AI és anyagtudományok területén. A 



szekcióban bemutatta munkáját a SAGAX, a Bonn Hungary, a CAE Defence and Security International, 

a BMGE, a PolyProcess, PolyVent Kft és az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola.   

A Mai NATO c. fiatalok szekcióját (elnök Dr. Keszely László ezredes) szintén a NATO és az orosz-

ukrán háború dominálta. Kutatási eredményeket hallgattunk meg a NATO űr-elrettentési politikájáról 

(Doucha Lilla), a bővítés lehetőségéről (Csáki Lilla), az orosz részleges katonai mozgósítás 

eredményeiről (Szenes Eszter), valamint az orosz-ukrán háború geopolitikai és nemzetközi jogi 

értékeléséről (Krausz József). A szekció hallgatósága a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács, az NKE 

Biztonságpolitikai Szakkollégium és a Társaság Ifjúsági tagozatából kerültek ki.  

Összességében – különösen a délutáni hideg ellenére – nagy sikerrel zárult, a társaság vezetése reméli, 

hogy a legjobb eredmények, kutatások eljutnak a publikálás fázisába, és akkor a nagyközönség is 

megismerheti az eredményeket.  

Készítette: Szenes Zoltán levezető elnök   

Melléklet: A konferencia részletes napirendje  

 

                

Napirend 

1. Megnyitó (10.00 -10.10)    

         Előadó: Prof. Dr. Szenes Zoltán, az MHTT elnöke 

 

2. PLENÁRIS ELŐADÁSOK (10.10 – 12.15)  

 

• Új kezdet. A NATO új kihívásai  

  Előadó: Siklósi Péter, volt védelempolitikai helyettes államtitkár (HM)           

• NATO műveletek: KFOR (Koszovó) 

  Előadó: Kajári Ferenc vezérőrnagy, felderítő csoportfőnök, volt KFOR parancsnok 

• A NATO K + F + I szakpolitikája és a hazai vonatkozások 

Előadó: Dr. Porkoláb Imre dandártábornok, védelmi innovációért felelős miniszteri   

biztos (HM)     

• Nemzeti katonai stratégia és a NATO új stratégiai koncepciója 

Előadó: Bárány Zoltán ezredes, igazgató (MH HTP Elemzési és Tervezési  Igazgatóság), 

az MHTT elnökhelyettese 

 

Minden előadás (20-20 perc) után rövid Q&A időszak 

 

3.  Könyvbemutató (10 perc)  

 

    Siposné Kecskeméthy Klára: A NATO partnerségi kezdeményezések 

                                    története 2021-ig. Zrínyi Kiadó, 2022.   

    A könyvet bemutatja: Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes 

Helye: gróf Eszterházy Mihály terem (I. emelet) 

 

Konferencia-fotó (10 perc)    

 

Büféebéd (12.30)  

     Helye: báró Atzél Béla terem (földszint)  

 

Pohárköszöntő  

     Dr. Benkő Tibor ny. vezérezredes, volt honvédelmi miniszter  



 

4. SZEKCIÓÜLÉSEK (13.30.- 16.00.) 

 

I.   Nagyhatalmi versengés és a NATO  

Elnök: Dr. Kis-Benedek József DSc, az MHTT Nemzetbiztonsági Szakosztály elnöke  

Előadások:  

• Dr. Matus János DSc: A nemzetközi világrend lehetséges változásai (MTA 

Hadtudományi Bizottság) 

• Csutak Zsolt doktorandusz: Paradigmaváltás az amerikai külpolitikában? (NKE 

EJKK Vallás ás Társadalom Kutatóintézet) 

• Dr. Csiki Varga Tamás tudományos főmunkatárs: Az új amerikai nemzeti 

biztonsági stratégia és a NATO (NKE EJKK SVKI) 

• Jójárt Krisztián doktorandusz: Az orosz-ukrán háború hadművészeti 

tapasztalatai (NKE EJKK SVKI) 

• Bartók András doktorandusz: Kína védelmi politikája és a hatalmi verseny (NKE 

ÁNTK Nemzetközi kapcsolatok és Diplomácia Tanszék) 

• Prof. Dr. Molnár Anna tanszékvezető: Az EU és NATO együttműködése a 

háború kitörése után (NKE HHK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok 

Tanszék)  

   

Helyszín: Gróf Eszterházy Mihály terem (I. em.)            

             

                               

II. A NATO partnerségi politikája és a bővítés  

Elnök: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanár (NKE HHK) 

Előadások:  

• Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy: NATO és Ukrajna – az ukrán NATO-

tagság kérdése (Zrínyi Kiadó vezetője) 

• Dr. Márton Andrea százados: Finnország és Svédország a NATO kapujában 

(MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség) 

• Ceylan - Szakács Mirjam doktorandusz: NATO és a csendes-óceáni globális 

partnerség (HHK Hadtudományi Doktori Iskola) 

• Fülöp Dóra NBVP szakértő: Bosznia- Hercegovina útja a NATO-ba  

(NKE HHK Dékáni Hivatal) 

• Petruska Szidónia doktorjelölt: NATO szerepe a koszovói válságkezelésben 

(HHK Hadtudományi Doktori Iskola) 

 

Helyszín: Zrínyi Miklós terem (földszint)   

        

               

III. Haditechnika (K + F + I)  

 Elnök: Prof. Dr. Ráth Tamás ny. ezredes, a Nemzetközi Tanácsadó Testület elnöke 

(MHTT) 

 Előadások:  

• Dr. Eged Bertalan ügyvezető: Software tervezésű rádiók perspektívája  

              (SAGAX) 

• Dr. Nemcsók Zoltán projekt menedzser: A rádiófrekvenciás drón-detektáló és -

iránymérő rendszerfejlesztés eredményei (Bonn Hungary) 

• Dr. Koch Máté innovációs vezető: A szimuláció és a mesterséges intelligencia 

jövője a döntéstámogatásban (CAE Defence ad Security International) 

• Dr. Seller Rudolf tanszékvezető-helyettes: Drónfelderítés és klasszifikáció 

aktív és passzív radarral (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)    

• Dr. Nagy Gábor ügyvezető: Szemelvények az anyagtudomány új 

eredményeiről (PolyProcess, PolyVent Kft) 



• Erdész Viktor doktorandusz: A nagyadat felhasználása befolyásolási 

kampányokban (NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola)  

 

Helyszín: Aradi terem (I. emelet)             

               

IV. Ifjúsági szekció: A mai NATO  

 Elnök: Dr. Keszely László ezredes, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság  

Előadások:  

• Doucha Lilla, a MIAT elnöke: A NATO elrettentési politikája a   világűrben 

(NKE EJKK Amerika Kutatóintézet) 

• Csáki Lilla BA hallgató: Bosznia- Hercegovina a NATO csatlakozásának 

lehetőségei (NKE HHK Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak)  

• Szenes Eszter BA hallgató: Részleges mozgósítás az orosz fegyveres erőknél: 

kényszer vagy megoldás? (PPKE BTK Nemzetközi tanulmányok szak)  

• Seprényi Patrick MA hallgató: Eszkaláció az orosz- ukrán háborúban? A 

taktikai atomfegyverek alkalmazásának modellezése (NKE HHK Nemzetközi 

biztonság- és védelempolitikai szak) 

• Krausz József hadnagy: Orosz-ukrán háború: geopolitikai és nemzetközi jogi 

értékelés (NKE HHK Biztonságpolitikai Szakkollégium, ÁNTK 

Államtudományi szak) 

 

Helyszín: Erzsébet királyné terem (földszint)            

 

       

                                                                                                 

 


