
1 

 

Emlékeztető  

 
a Hadtudományi Bizottság 2021. február 16-i ONLINE alakuló 

üléséről 
 

Jelen voltak: Balla Tibor, Boda József, Csikány Tamás, Felházi Sándor, Forgács 

Balázs, Gőcze István, Haig Zsolt, Horváth Miklós, Kaiser Ferenc, Kende György, 

Kis-Benedek József, Kovács László, Krajnc Zoltán, M. Szabó Miklós, Matus 

János, Munk Sándor, Nagy László, Óvári Gyula, Padányi József, Pohl Árpád, 

Rajnai Zoltán, Resperger István Tibor, Solymosi József, Svéd László, Szenes 

Zoltán, Szternák György Mihály, Ványa László. 

 

Nem tudott megjelenni: Halász László, Harai Dénes, Szabó Péter, Tömösváry 

Zsigmond. 

 

Az ülések emlékeztetőjét egy alakuló ülési résztvevőnek kell aláírásával 

hitelesítenie. Az osztályelnök hitelesítőnek javasolta Matus Jánost, aki vállalta a 

felkérést. Az alakuló ülés kézfeltartással megszavazta az előterjesztett személyt. 

Bayer József elmondta, hogy a titkos szavazást igénylő előterjesztésekben 

(a Hadtudományi Bizottság vezető tisztségviselőnek megválasztása) az alakuló 

ülést követően e-szavazást irat ki, amelynek időtartama 1. forduló: 2021. 02. 17. 

(szerda) 10 órától 2021. 02. 19. (péntek) 09 óra; 2. forduló: 2021. 02. 19. (péntek) 

12 órától 2021. 02. 22. (hétfő) 09 óra A hatályos szabályok alapján az e-

szavazásban csak az a szavazati jogú alakuló ülési résztvevő tud szavazni, aki 

részt vett az online osztályülésen. 

Az osztályelnök a szavazóképesség megállapítását követően (a bizottság 

megválasztott és akadémikusi létszáma 31 fő, a szavazóképességhez 50 %+1 fő 

jelenléte szükséges, ami 16 fő) köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd 

köszönetet mondott az előző bizottsági vezetésnek, majd ismertette a napirendet: 

 
N a p i r e n d : 

 

1.) A Hadtudományi Bizottság vezető tisztségviselőire történő javaslatok 

megtárgyalása 

Előterjesztő: A Jelölő Bizottság elnöke 

 

2.) Javaslattétel a Hadtudományi Bizottság al- és munkabizottságaira 

Előterjesztő: Bayer József osztályelnök 

 

3.) Egyebek  

 

Bayer József nyílt szavazással kérte elfogadni a napirendet. Azt javasolta, 

hogy csak az tegye fel a kezét, aki nem fogadja el a napirendet. A szavazást 

követően Bayer József megállapította, hogy a napirendet az alakuló ülés 

elfogadta. 
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1.) Hadtudományi Bizottság vezető tisztségviselőire történő javaslatok 

megtárgyalása  

 

Szenes Zoltán, a Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság tagjaitól 

számos javaslat érkezett és ennek alapján a következő személyi javaslatokat 

teszi. 

Elnök: (1) Csikány Tamás, az MTA doktora (2) Kovács László, az MTA doktora 

Elnökhelyettesek (3 fő): 

   Hadművészet- hadtörténet: (1) Krajnc Zoltán, PhD (2) Csikány Tamás  

   Haditechnika- katonai műszaki tudomány: (1) Haig Zsolt, PhD (2) Kovács 

László 

   Egyéb diszciplínák: Kis- Benedek József, az MTA doktora  

Titkár: Forgács Balázs, PhD 

 

Mint látható, az elnöki posztra kettős jelölés történik, amiben majd 

dönteni kell. Ugyanakkor mindkét-elnökjelöltet szerepeltetjük elnökhelyettesi 

posztra is, hogy a kevesebb szavazatot kapó jelölt részt vehessen az 

elnökhelyettesi jelölésben.  

 

Mivel a személyi kérdésekről az alakuló ülést követően e-szavazást kell 

tartani, így a megküldött javaslatot technikailag a következő módon lehet 

megszavazni: 

- az első szavazási forduló a titkárról és a két elnökjelöltről lenne, s mivel 

egy titkárjelölt van, ezért titkárra is ekkor szavaznának. Időtartama: 1. forduló: 

2021. 02. 17. (szerda) 10 órától 2021. 02. 19. (péntek) 09 óra 

- Ezt követően, mikor kiderül, hogy kettöjük közül kit szavazott meg a 

bizottság elnöknek, akkor indulhatna a második e-szavazási kör.  

Időtartama: 2 . forduló: 2021. 02. 19. (péntek) 12 órától 2021. 02. 22. (hétfő) 09 

óra 

 

- ebben a vesztes elnökjelölt az elnökhelyettesi pozícióért indulhatna a 

megjelölt vetélytársával, tehát 

o 1) Krajnc Zoltán, PhD (2) Csikány Tamás vagy 

o (1) Haig Zsolt, PhD (2) Kovács László,  

o valamint külön szerepeltetve a 3. elnökhelyettes-jelölté, Kis- Benedek 

József. Ezek a nevek lesznek a szavazólapon 

 

 

A jelöltek vállalták a felkérést. 

 

Az osztályelnök az előterjesztéssel kapcsolatban megnyitja a vitát 

 

VITA  

 

 

A napirendi pont végén Bayer József emlékeztette az alakuló ülés résztvevőit, 

hogy az alakuló ülés e-szavazással nyilvánít véleményt az elnök- és 
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alelnökjelöltek, és a titkár személyéről két szavazási fordulóban: 1. forduló: 2021. 

02. 17. (szerda) 10 órától 2021. 02. 19. (péntek) 09 óra; 2. forduló: 2021. 02. 19. 

(péntek) 12 órától 2021. 02. 22. (hétfő) 09 óra között. 
 
 

2.) Javaslattétel a Hadtudományi Bizottság al- és munkabizottságaira 

 

Bayer József ismertette az üléssel, hogy a hatályos szabályok szerint a 

bizottságnak – a jelen ülésen illetve a bizottság 3 éves mandátuma alatt 

bármikor - lehetősége van kezdeményeznie al- és munkabizottságok alakítását, 

mely kezdeményezést a IX. osztály ülése hagy jóvá. Ezt követően a bizottság 

elnöke hívja össze az al- és munkabizottságok alakuló ülését, ahol azok 

megválasztják az elnököt és a titkárt, akiknek rendelkezniük kell MTA 

köztestületi tagsággal. Az al- és munkabizottságok munkájába egyébként 

bevonható olyan személy is, aki nem tagja az MTA köztestületének.  

A bizottság jelen ülésen nyílt szavazással dönthet, hogy alakít-e új 

albizottságokat. 

Bayer József ismertette az üléssel, hogy két albizottság megalakítására 

érkezett javaslat:  

- Köztestületi felvételi albizottság 

- Folyóirat-albizottság 

 

Az osztályelnök elmondta, hogy az albizottságok kapcsán csak a 

megalakításukról kell szavazni az alakuló ülésen nyílt szavazással, a tagokról 

majd a következő, már az új vezetés által összehívandó bizottsági ülésen kell 

szavazni. 

Bayer József megnyitja előterjesztésének vitáját. 

 

VITA 

 

A hozzászólásokat követően Bayer József nyílt szavazással kérte elfogadni a 

Köztestületi felvételi albizottság és a Folyóirat-albizottság megalakítására 

vonatkozó javaslatot. 

  

Bayer József megállapította, hogy az alakuló ülés mindkét javaslatot 

elfogadta. 

 

 

3.) Egyebek 

 

Bayer József elmondta, hogy kapott egy köztestületi felvételi javaslatot, amit 

most az alakuló ülés elé terjeszt. 

Felkérte Felházi Sándor, ad-hoc bizottsági tagot, hogy terjessze az ülés elé 

Ambrusz József köztestületi tagfelvételi kérelemét. 

 

KÖZTESTÜLETI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE 
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Bayer József megköszönte az előterjesztést, és felkérte a bizottsági tagokat 

nyílt szavazásra az előterjesztett személy köztestületi kérelméről. 

Azt javasolja, hogy csak az tegye fel a kezét, aki nem fogadja el a 

javaslatot. 

 

NYÍLT SZAVAZÁS 

 

Bayer József megállapítja, hogy a köztestületi kérelmet az alakuló ülés 

elfogadta. 

 

 

Bayer József megkérdezte, hogy van-e bárkinek bejelentenivalója az 

Egyebek napirendi pontnál. 

Munk Sándor javasolta, hogy a bizottság emlékezzen meg Ács Tibor és 

Dombrády Lóránt elhunytáról, s a bizottság egyhangúan részvétét nyilvánította 

ki. 

Mivel az egyebek napirendi pontnál további előterjesztés nem érkezett, így 

Bayer József osztályelnök megköszönte az alakuló ülés résztvevőinek a munkát 

és 15 óra 26 perckor berekesztette az ülést. 
 

A bizottság e-szavazással nyilvánított véleményt az első szavazási 

fordulóban 2021. 02. 17. (szerda) 10 órától 2021. 02. 19. (péntek) 09 óra között 

a következő előterjesztésekről: 

 

A 2021-2023 évi időszakra vonatkozóan a Hadtudományi Bizottság 

megválasztotta 26 szavazattal 

- elnöknek Csikány Tamást (14 igen, 12 nem, 53,85 %-os aránnyal) 

- titkárnak Forgács Balázst (26 igen, 0 nem, 100 %-os aránnyal) 

 

A bizottság e-szavazással nyilvánított véleményt a második szavazási 

fordulóban 2021. 02. 19. (péntek) 12 órától 2021. 02. 22. (hétfő) 09 óra között a 

következő előterjesztésekről: 

 

A 2021-2023 évi időszakra vonatkozóan a Hadtudományi Bizottság 

megválasztotta 26 szavazattal 

 

- alelnöknek Krajnc Zoltánt (25 igen, 2 nem, 92,59 %-os aránnyal) 

- alelnöknek Kovács Lászlót (17 igen, 9 nem, 65,38 %-os aránnyal) 

- alelnöknek Kis- Benedek Józsefet (25 igen, 2 nem, 92,59 %-os aránnyal) 

 

 

 

Budapest, 2021. február 26. 

 

 

                 Bayer József s. k. 

       az MTA rendes tagja 

       osztályelnök 
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Az emlékeztetőt készítette: Kisteleki Károly 

Az emlékeztetőt hitelesítette: 

 

 

Matus János s. k. 

bizottsági tag 


