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A TÁRSASÁG HÍREI 

A Magyar Hadtudományi Társaság 
küldöttgyűlése 

Mint a Hadtudomány tudományos folyóirat frissen megválasztott főszerkesztője első 
alkalommal köszönthetem a Kedves Olvasókat. A küldöttgyűlésről szóló beszámolóm 
előtt röviden szeretnék tájékoztatást adni a főszerkesztői váltással és a folyóirat 2022. évi 
kitűzött céljaival kapcsolatban. Mindenek előtt az elnökség nevében ezúton is szeretném 
megköszönni elődömnek, Dr. Hausner Gábornak az elmúlt két évben végzett eredményes 
munkáját, amellyel mind formájában, mind tartalmában erősítette a Hadtudomány 
folyóirat minőségi követelményeit. Mint ahogy tapasztalhatjuk az évente négy nyomtatott 
és egy elektronikus lapszámmal megjelenő periodika a Magyar Hadtudományi Társaság 
és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának közös kiadványa, 
amelyet az MTA a Magyarországon legmagasabb, „A” kategóriába sorolt. Elmondható, 
hogy az elmúlt években eredményesen teljesültek a célok, évente négy szám került 
nyomtatott formában kiadásra és sikeresen működik az online oldal is.  

Március elsejétől történő megválasztásommal biztosítani kívánom a folytonosságot és a 
vezetés döntése alapján emelni a lappal kapcsolatos eljárások minőségi szintjét. Munkám 
során a katonai tisztképzésben eltöltött több évtizedes oktatói és vezetői tapasztalataimat, 
továbbá az MTA Hadtudományi Bizottságában, illetve Magyar Hadtudományi 
Társaságnál végzett munkám eredményeit kívánom kamatoztatni. A közelmúltban 
módosításra és elfogadásra került a Hadtudomány című folyóirat Működési Szabályzata 
és Publikációs Szabályzata. Ezek elérhetők az MHTT honlapon (www.mhtt.eu). Az ez évi 
feladatoknál kiemelt helyet kap az MTA Open Journal Systems (továbbiakban OJS) 
rendszerhez való csatlakozás megvalósítása, a lap nemzetköziesítésének biztosítása. Ha 
azt szeretnénk, hogy bekapcsolódjunk a nemzetközi tudományos publikációs közösségi 
életbe, akkor mind a szerzőknek, mind a szerkesztő bizottságnak teljesíteni kell az ezekkel 
kapcsolatos minőségi elvárásokat. 2020-ban megkezdődött a folyóirat nemzetköziesítése, 
az Elnökség határozott az angol nyelvű cikkek befogadásáról, továbbá bevezetésre került 
az ORCID azonosító. 2022-ben a folyóirat csatlakozott a már említett Open Journal 
Systems rendszeréhez, amely lehetővé teszi a tudományos folyóiratban megjelent 
publikációk szélesebb körű megismertetését, kereshetőségét, a szerzők citációs indexének 
követhetőségét. Az Elnökség támogatásával 2023-ban már csak az OJS rendszeren 
keresztül érkezhetnek cikkek, tanulmányok megjelentetésre és azon keresztül lesz 
nyomon követhető azok előrehaladása.  

A több mint három évtizedes múlt értékeit megőrizve, a Hadtudomány a folyamatos 

http://www.mhtt.eu/
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megújulásra, a SCOPUS citációs adatbázisba való bekerülésre és a nemzetközi 
megfelelésre törekszik, kérem ebben az olvasók együttműködését, támogatását. 

A Küldöttgyűlésre áttérve azt gondolom, hogy lassan fellélegezhetünk, hisz úgy tűnik, 
befejeződik a koronavírus-járvány, megnyílnak a lehetőségek újra a személyes 
találkozásokra. Így volt ez 2022. március 25-én, amikor hosszú idő után személyes 
részvétellel került sor a Magyar Hadtudományi Társaság beszámoló küldöttgyűlésére, 
amelyre 106 fő küldött kapott meghívást. A rendezvényre a Zrínyi Miklós laktanya és 
Egyetemi Campuson (Hungária körút 9-11.), az NKE Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar kezdeményezésére, M. Szabó Miklós altábornagy, akadémikusról 
elnevezett díszteremben került sor. A küldöttgyűlést prof. dr. Szenes Zoltán, az MHTT 
elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a küldötteket, és megállapította, hogy az összehívott 
küldöttgyűlés a megjelent 64 fő 
küldöttel határozatképes. 

Elnökségben Szenes Zoltán 
MHTT elnök mellett Tömböl 
László az MHTT volt elnöke, 
Bárány Zoltán Transzformációs 
Parancsnokság képviselője és 
Hegedűs Henrik az MHTT 
alelnöke foglalt helyet.  

A tisztségviselők (levezető elnök, 
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők) megválasztását követően Hegedűs 
Henrik, az MHTT alelnöke, mint levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette 
a küldöttgyűlés tervezett napirendjét, amelyet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott, 
egyben hozzájárult ahhoz, hogy az eseményen hangfelvétel készüljön. 

Az elfogadott napirendi pontok a következők voltak: 

1. A Társaság 2022. évi díjainak átadása  
Átadó: Szenes Zoltán az MHTT elnök 
A 2022. évi Tanárky Sándor - díjas előadása.  
Háború Ukrajnában  
Előadó: Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója 

2. A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása 

Előadó: Szenes Zoltán az MHTT elnök 

3. A Társaság javított Etikai Kódexének elfogadása 
Előadó: Király László, az MHTT Etikai Bizottság elnöke 

4. A Társaság tisztségviselőinek újjáválasztási rendje 
Előadó: Fórizs Sándor, a Jelölőbizottság elnöke 

5. Egyebek 
Előadó: Hegedűs Henrik, az MHTT alelnöke, levezető elnök 

Büféebéd: 12:15-től 

A bevezetőt követően a Társaság 2022. évi díjainak átadása következett. A Magyar 
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Hadtudományi Társaság elnöksége, a Szakosztályok javaslatára a hadtudomány 
szolgálata érdekében, huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként 
Életműdíjban (aranygyűrű) részesítette Dr. Király Lászlót. 

Az Elnökség Tanárky Sándor Díj (pénzjutalom, oklevél és névre szóló emlékplakett) 
elismerésben részesítette Dr. Tálas Péter, címzetes egyetemi tanárt, az NKE Stratégiai 
Védelmi Kutatóintézet igazgatóját.  

Az Elnökség Korponay János Díj elismerésben részesítette (pénzjutalom, oklevél és névre 
szóló emlékplakett) Novák- Varró Virág, egyetemi tanársegédet, egyben bejelentette, hogy 
a frissen díjazott előadását 2022. április 26-án, a Társaság „Hadtudomány Ifjú Tudósa” 
szimpóziumán fogja megtartani. 

A díjakat Szenes Zoltán, a Társaság elnöke adta át. 

Az elismerések átadását követően a Tálas Péter, a Tanárky Sándor díj 2022. évi díjazottja 
egy igazán aktuális témát választott előadása címének, „Háború Ukrajnában”.  
Előadásában a napjainkban zajló orosz-ukrán helyzetet elemezte.  

Hegedűs Henrik a tartalmas előadást megköszönve kiemelte a fontosságát annak, hogy a 
Társaság tagjai ismerjék meg egymás kutatási területeit és ennek egyik eszköze a társasági 
díjazottak tudományos munkásságának a megismerése. Jelezte, hogy az előadás egyenes 
adásban közvetítésre került a Hadtudomány facebook oldalán is, majd szünetet rendelt 
el. 

A szünetet követően a Társaság módosított Alapszabályának elfogadása volt a téma. A 
változásokat Szenes Zoltán elnök ismertette. Az előzményeknél kiemelte, hogy három 
évvel korábban, amikor az új elnökség felállt elfogadtak stratégiai célokat és a mostani 
módosítások ezen célok teljesítését szolgálják majd, a megújulást, a dinamizálást és a 
fiatalítást. 

Röviden szólt a Covid világjárvány alatti működés nehézségeiről és a módosítások 
előkészítésének folyamatáról. A 2021. szeptemberi pákozdi MHTT elnökségi ülésen 
elfogadott 12 irányelvet követően az Elnökség jóváhagyta a szövegszerű változásokat 
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több körös véleményeztetési eljáráson keresztül. Természetesen ez a változás több 
vonatkozó szabályzó változását is maga után vonja. Felsorolta a fontosabb módosításokat 
és azok okát. Ilyenek többek közt a döntéshozatal egységessége, a hibrid, vegyes 
működési rend, tisztségviselők megválasztása. Jelezte, hogy az Intéző Bizottság 
megszűnik, amelyet az Elnöki Értekezlet fog felváltani. A hatékonyság érdekében vannak 
módosítások a működési rendben is. A közhasznúság visszaállítsa is célként 
fogalmazódott meg. A következő lépés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, 
amely folyamatban van. Jelenleg generális áttekintése zajlik a társasági szabályzatoknak. 

Külön szólt arról, hogy a májusi tisztújító küldöttgyűlésen a jelenlegi vezetés szeretne újra 
indulni, megkezdeni a második ciklusát és folytatni a megkezdett munkát. Tájékoztatta a 
jelenlévő hallgatóságot, hogy az elnökségi ülésen az Elnökség a módosított Alapszabályt 
egy tartózkodás ellenében elfogadta. 

A rövid összefoglalót követően a levezető elnök megnyitotta a vitát. Az előterjesztéshez 
többen hozzászóltak. Nagy László, Csery Péter, Horváth Attila, Ványa László, Wagner 
Péter és Vogel Dávid mondták el észrevételeiket a módosításokkal kapcsolatban. A 
hozzászólások elsősorban az Alapszabály módosításának szövegszerű kiigazításával, az 
Intéző Bizottság megszűnésével, az Örökös tag jogainak változásával kapcsolatban 
fogalmazódtak meg.  

A vitát követően az elhangzottakat Hegedűs Henrik összefoglalta, majd a részmódosítási 
javaslatokat megszavaztatta. Ezt követően a Küldöttgyűlés az előterjesztést a 
kiegészítésekkel együtt, nyílt szavazással ellenvélemény nélkül 2 tartózkodás ellenében 
határozatilag elfogadta. 

Következő napirendi pont a Társaság javított Etikai Kódexének elfogadása volt. A 
módosításokkal kapcsolatban Király László, az MHTT Etikai Bizottság elnöke terjesztette 
be javaslatát a szerkezetileg szétválasztott Etikai Kódex és az Etikai Bizottság 
Ügyrendjének az elfogadására. A küldöttgyűlés az elhangzottakat tudomásul vette, majd 
nyílt szavazással ellenvélemény és tartózkodás nélkül határozatilag elfogadta. 

Utolsó napirendi pontban Fórizs Sándor, a Jelölőbizottság elnöke tájékoztatót tartott a 
Társaság tisztségviselőinek újraválasztási rendjével kapcsolatban. 

Az „Egyebek” napirendi pontban témák nem merültek fel.  

Befejezésül a levezető elnök megköszönte a megjelenést és az aktivitást. Kifejezte 
reményét, hogy 2022-ben a Magyar Hadtudományi Társaság a további rendezvényeit is 
személyes formában tudja megrendezni. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy 2022. május 
27-én 10:00-kor a Társaság évi rendes beszámoló és tisztújító Küldöttgyűlését tartja a M. 
Szabó Miklós altábornagy Díszteremben.  

Bejelentette, hogy az ülést követően mindenkit az Elnökség egy büféebédre invitál, ahol 
javasolta a megbeszélt témák kötetlen folytatását. Az elismerésben részesültek nevében 
Király László mondott köszönetet az Elnökségnek és a Társaság minden tagjának 

Ezt követően bezárta a Küldöttgyűlést.     
 

Felházi Sándor 


