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Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2018. június 28-án, 16.00-kor az NKE 
Bolyai termében megtartotta ülését. Jelen volt 17 bizottsági tag (ebből 8 fő MTA doktora), 
távol volt 7 fő bizottsági tag.  
 

Jelen volt: 

Deák János, Gőcze István, Haig Zsolt, Kaiser Ferenc, Harai Dénes, Horváth Miklós, Kiss 
Zoltán László, Krajnc Zoltán, Matus János, Nagy László, Óvári Gyula, Svéd László, Szabó 
Miklós, Szenes Zoltán, Szternák György, Tömösváry Zsigmond, Ványa László  

Távol volt: 

Ács Tibor, Balla Tibor, Boda József, Csikány Tamás, Felházi Sándor, Halász László, 
Kende György, Kis-Benedek József, Kovács László, Munk Sándor, Padányi József, Solymosi 
József, Szabó Péter, Resperger István  

NAPIREND 

1. A Magyar Hadtudományi Társaság elnökének tájékoztatója az MHTT 2017. évi 
tevékenységéről és a 2018-as tervekről 
Előadó: Tömböl László 

2. Az Új Hadtudományi Lexikon készítésének előre haladása 
Előadó: Krajnc Zoltán tag 

3. Köztestületi belépések véleményezése (Jobbágy Szabolcs, Kátai-Urbán Lajos, Tóth 
Zsolt)  
Előadó: Ványa László titkár 

4. Időszerű ügyek 
Előadó: Ványa László titkár 

 
Ványa László titkár köszöntette a Bizottság ülésére meghívott előadót, Tömböl László 

ny. vezérezredest, az MHTT elnökét, valamint a Hadtudományi Bizottság megjelent tagjait, 
majd megállapította az ülés határozatképességét. Padányi József bizottsági elnök hivatalos 
elfoglaltsága miatt az ülésen nem tudott részt venni, ezért a meghívóban szereplő első 
napirendi pont ismertetésére - „TRH tájékoztatója a tudományos kutatás egyetemi 
helyzetéről” – a Bizottság szeptemberi ülésén kerül sor. A napirendi pontokkal a Bizottság 
tagjai egyetértettek. 



 

Első napirendi pont: „A Magyar Hadtudományi Társaság elnökének tájékoztatója az MHTT 

2017. évi tevékenységéről és a 2018-as tervekről” 

Tömböl László /2016 óta az MHTT elnöke/ bevezetőjében elmondta, hogy az MHTT 

tevékenysége a nyilvánosság előtt kevéssé ismert, nincs jelen a közéletben.  A közel 600 főt 

számláló, tudománnyal foglalkozó társaság egy olyan szellemi kapacitás, amit használni 

kellene, de erre igény eddig sajnos még nem mutatkozott. Az elnök három szempontot 

emelt ki: láthatóság, fiatalítás, nyitás a társadalom és a külföldi katonai szervezetek felé.  

Tömböl László bűnnek tartja, hogy a honvédelmi tárca (HVK) nem használja azt a tudást, 

tapasztalatot, képességet, ami az MHTT-ben van. Felhívta a figyelmet arra, hogy a „Zrínyi 

2026 Honvédelmi- és Haderőfejlesztési Program” hihetetlen lehetőség a honvédség előtt, 

azonban a haditechnikai fejlesztésekbe, haditechnikai beszerzések tárgyában az illetékes 

szervek nem akarnak bevonni külsős személyeket, MHTT tagokat bevonni.  A „Zrínyi 2026 

Honvédelmi- és Haderőfejlesztési Program” legnagyobb problémája a személyi állomány 

biztosításának a kérdése, mert úgy nem lehet sikeres, hogy ha nem lesz a haditechnikai 

eszközökhöz értő, felkészült és megfelelő létszámú személyi állomány. A honvédség vezetése 

átalakítás előtt áll, s ez egy jó időre leköti a vezérkaron belül dolgozó erőket, potenciálokat. 

Amennyiben a HM és a Vezérkar megfogalmazza elvárásait a szakmai munkával 

kapcsolatban, a társaság - amely egy független szervezet - ezt jó szívvel fogadja. A 

tudományos munkát szakosztályok végzik. Vannak kiválóan működő, és sajnos vegetáló 

szakosztályok is. Fontos, hogy a szakosztályokban alkotó munka folyjon, fiatalítani, frissíteni 

kell, dinamikát kell adni újra a munkának. A honvédelem ügyét össztársadalmi üggyé kell 

tenni, beszélni kell a honvédség problémáiról, a hazánkat körbe vevő aktuális 

biztonságpolitikai kérdésekről. A fiatalítás irányában honvédelmi oktatás folyik kiválasztott 

középiskolákban /kadet képzés/, a társadalom felé nyitásban pályázatokat hirdettek meg /”A 

hadtudomány ifjú tudósa”/. A nemzetközi területre való nyitás még várat magára. A 

nemzetközi kapcsolatoknak más formája, lehetősége a NATO parancsnokságokon való 

szolgálat.  A külszolgálaton dolgozó katonák sok olyan információt tudnak hazahozni, 

amelyre szüksége van a Magyar Honvédségen belül dolgozó katonáknak. 

Az MHTT 2017-ben hagyományosan megtartotta kiemelt rendezvényeit. Ebben az évben 

a fő rendezvények Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulója, a NATO megalakulásának 70. 

évfordulója, illetve Magyarország NATO tagságának 20. évfordulója kapcsán szerveződnek. 

Az elnök elmondta még, hogy az MHTT honlapját megújították, és egy új arculati 

kézikönyvet dolgoztak ki. A médiában is nyilatkoznak az MHTT szakértői. A továbbiakban 

Szenes Zoltán aktív egyenruhások szakértői médiaszereplésének hiányára hívta fel a 

figyelmet. Nagy László pedig javaslatot tett, hogy az őszre tervezett közös HTB és MHTT 

rendezvény témája az MH 170. évfordulója legyen. 



Tömböl László beszélt még a költségvetés szűkös voltáról /2018-ban 10 millió forint/.  

Ebből a költségvetésből nem lehet NATO konferenciára, vagy bármilyen rendezvényre 

elküldeni a szakembereket.  

Ványa László megköszönte a tájékoztatót és jó együttműködést kívánt a továbbiakban is.  

Második napirendi pont: „Az Új Hadtudományi Lexikon készítésének előre haladása” 

Krajnc Zoltán elmondta, hogy az MHTT, a HTB és a NKE közös kezdeményezésű 

projektjének eddig nagyjából 3600 szócikke elkészült, melyek integrálására nyáron kerül sor, 

nyomda előtti formába szeptember 30-ra készül el. Krajnc Zoltán a felmerült kérdésekkel 

kapcsolatban /Horváth Miklós, Ványa László/ elmondta, hogy a szerződésekkel kapcsolatos 

problémák rendeződtek, és a szerződéseket nem befolyásolja a szócikkek teljesülése, illetve 

a lexikonba való bekerülése közti különbség.  

Harmadik napirendi pont: „Köztestületi belépési kérelmek, véleményezése” volt. 

Ványa László tájékoztatta a HTB tagokat arról, hogy az MTA IX. Osztály Hadtudományi 
Bizottság Köztestületi Tagfelvételi Albizottsága megvizsgálta a köztestületi tagságra 
jelentkezett 

 Jobbágy Szabolcs / NKE hadtud. PhD 2018/ 

 Kátay Urbán Lajos /ZMNE katonai műszaki tud. PhD 2006/ 

 Tóth Zsolt /NKE hadtud.  PhD 2017/ 

kérelmét. 

Összességében: a jelentkező Jobbágy Szabolcs, Kátay Urbán Lajos, Tóth Zsolt kérelme 

tartalmi és formai szempontból is megfelelnek az előírásoknak, ezért az ad hoc bizottság 

javasolja a Hadtudományi Bizottságnak, támogassa a jelöltek köztestületi tagságát, továbbá 

kérelmük további eljárásra bocsátását.  

A HTB egyhangúlag támogatta Jobbágy Szabolcs köztestületi tagságának kérelmét, 
javasolja az MTA IX. Osztálynak a kérelmek befogadását.  

A HTB egyhangúlag támogatta Kátay Urbán Lajos köztestületi tagságának kérelmét, 

javasolja az MTA IX. Osztálynak a kérelmek befogadását 

A HTB egyhangúlag támogatta Tóth Zsolt köztestületi tagságának kérelmét, javasolja 

az MTA IX. Osztálynak a kérelmek befogadását 

Negyedik napirendi pont: „Időszerű ügyek”  

Ványa László tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy az MTA elnöksége közleményt tett 

közzé a sajtóban az április 17-én megjelent „listázás” ügy kapcsán. Az MTA IX. Osztálya 

szolidaritását nyilvánítja ki az egyik hetilapban megjelent megbélyegző célzatú listán szereplő 

akadémikustársaival és köztestületi tagjaival. Az Osztály a leghatározottabban elítél 



mindenféle megalapozottságmentes vádaskodást, gyanúsítást, megbélyegzés céljából 

készült listázást.  

Ványa László tájékoztatta még a Bizottság tagjait, hogy a IX. Osztály munkaértekezletet 

hívott össze az osztály folyóiratrendszerével kapcsolatban. Az értekezleten a HTB-t Munk 

Sándor képviselte.  A HTB kérte annak megvizsgálását, hogy a nagydoktori eljárásokban a 

folyóiratlisták változása miatt időközben egy-egy folyóiratot előre sorolt, vagy visszasorolt. A 

javaslat az volt, hogy az osztály időben elhatárolható módon alkalmazzon érvényes listákat, 

vagyis egy adott fordulónapig az egyik lista alapján pontozzák az addig megjelent 

közleményeket, utána pedig egy másik lista alapján.  

Lamm Vanda osztályelnök a HTB elnökének küldött levelében azt válaszolta, hogy, a 

jelenlegi szabályok értelmében nincs mód arra, hogy a habitusvizsgálat során a korábbi és a 

jelenlegi pontozási értékeket együttesen vegyék figyelembe. Tény, hogy egyes folyóiratok 

hátrébb kerültek új folyóiratlisták kialakításakor, más folyóiratok azonban „felpontozódtak”. 

Az új besorolás egyesek számára, hátrányos, másoknak előnyös. A jelölteknek lehetőségük 

van az átsorolási kérelmek benyújtására. /Az átsorolási kérésnek csak olyan pályázók 

esetében lehet helyt adni, akik teljesítménye átsorolások nélkül is eléri a szükséges 

küszöbérték 80%-át. 

Szenes Zoltán tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszterhez kerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) irányítása. A törvény rendelkezik 

egy tanácsadó testület létrehozásáról, amely a Miniszterelnökség vezetésével és az 

igazságügyért, valamint a honvédelemért felelős miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter 

és a rendészetért felelős miniszter részvételével működik.  

A HTB a tájékoztatást tudomásul vette. 

Ványa László megköszönte a Bizottság és az előterjesztők munkáját és az ülést 

bezárta.  A Bizottság soron következő ülését 2018. szeptember 27-én tartja. 

Budapest, 2018. június 28-án 

 

 
Asztalos Katalin 

jegyzőkönyv-vezető 
 
 

 Ványa László 
titkár, levezető elnök 

  
 


