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Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2019. szeptember 26-án 14.00-kor az 
NKE HHK Zrínyi termében soros, rendes ülést tartott. Jelen volt 19 bizottsági tag (ebből 10 fő 
MTA doktora), távol volt 12 fő bizottsági tag.  
 

Jelen volt: 

Balla Tibor, Deák János, Felházi Sándor, Haig Zsolt, Horváth Miklós, Kende György, Kis 
Benedek József, M. Szabó Miklós, Matus János, Munk Sándor, Nagy László, Óvári Gyula, 
Padányi József, Solymosi József, Svéd László, Szabó Péter, Szenes Zoltán, Szternák György, 
Ványa László. 

Távol volt: 

Ács Tibor, Boda József, Csikány Tamás, Gőcze István, Halász László, Harai Dénes, 
Kaiser Ferenc, Kiss Zoltán László, Kovács László, Krajnc Zoltán, Resperger István, Tömösváry 
Zsigmond. 

NAPIREND 
1) A Magyar Honvédség/Honvédelmi Minisztérium egy kutatóhelyének tájékoztatója 

Előadó: Dr. Palik Mátyás ezredes, a HHK katonai repülési dékánhelyettese. 
2) Az őszi tudományos konferencia előkészítése. A cím: „2019, a jubileumok éve a 

hadtudományban”. 
Előadó: Padányi József elnök, Nagy László tag.  

3) Kis Benedek József MTA doktora tudományos címre benyújtott kérelmének ügye. 
(A habitusvizsgálók meghallgatása, a bizottsági vélemény kialakítása, szavazás, a 
bíráló bizottsági javaslat megtárgyalása.) 
Előadó: Padányi József elnök 

4) Köztestületi belépési kérelmek véleményezése.  
Előadó: Köztestületi ad-hoc bizottsági tag. 

5) Időszerű ügyek  
Előadó: Padányi József elnök 

 
Padányi József elnök köszöntette a Hadtudományi Bizottság (HTB) tagjait, majd 

megállapította az ülés határozatképességét. A napirendi pontokkal kapcsolatban egy 
változás volt, a 4. napirend folyamatban lévő köztestületi jelentkezés híján elmaradt. 

Első napirendi pont: Dr. Palik Mátyás ezredes a HHK katonai repülési dékánhelyettese 
egy prezentációval támogatott előadásban mutatta be a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar szolnoki oktatási egységeinek tudományos tevékenységét. Az előadás egy történeti íven 
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mutatta be, ahogy a repülő- és repülőműszaki képzés szervezeti fejlődése, átalakulásai 
mentén kialakult az oktatástámogató „újító mozgalomból” a tervszerű, szervezett és magas 
nemzetközi elismerést is kiváltó tudományos kutatási tevékenység. 

Részletesen bemutatásra kerültek a TÁMOP és a GINOP projektekben elnyert kutatási 
programok, azok eredményei és tanulságai. Külön kiemelte, hogy a kutatások nemzetközi 
szintéren való megjelenése, a konferencia részvételek, a publikációk számának növekedése 
mind-mind a gyakorlati eredmények hasznosulását, az oktatásba való bevitel erősítését 
szolgálták. 

Szenes Zoltán: a szervezeti változások mennyiben befolyásolják a tudományos 
kutatási tevékenységet? 

Palik Mátyás: A tudományos kutatási tevékenység és a munkaidőben végzett oktatás 
elválasztható és el is kellett választani. Az, hogy intézetből HHK Szolnok lett a három tanszék, 
az kifelé nem mutatja a szervezet eddig ismert nevét, az átalakítás a brendet vette el, bár ma 
is „Kilián” vagyunk sokak szemében. 

A levezető elnök a bizottság nevében köszönetét fejezte ki a magas színvonalú 
előadásért, gratulált az elért eredményekhez és további sok sikert kívánt az egész szolnoki 
kollektívának. 

 
Második napirendi pont: Az őszi tudományos konferencia előkészítése. A cím: „2019, a 
jubileumok éve a hadtudományban”. 
 
A konferencia a HTB és az MHTT közös rendezvénye. Az MHTT részéről Nagy László kapott 
szót. 
Nagy László: A konferencia szervezése folyamatban van, A tervezett dátum november 29. 
péntek, de ez is a helyszíntől is függ, amely egy változatban a Honvéd Kulturális Központ 
(Stefánia). Döntés még nincs.  
Biztos, hogy az MHTT elnökség napirendjén lesz a kérdés. A NATO évfordulók szerepelnek a 
rendezvény középpontjában, de emellett több olyan kerek évfordulós is van, mint pl. a 
katona egészségügyi szolgálat, az ejtőernyősök szervezete, amelyeket megszólítunk.  
Szenes Zoltán: A konferencia középpontjában a NATO áll, ezért lenne két szekció, egy 
nemzetközi és egy magyar. A másik fontos jubileum a 170 éves Magyar Honvédség, amely 
egy másik vonal lenne. 
Ezzel kapcsolatos, hogy október 7-én tart előadást Vass Sándor dandártábornok a NATO 
kibervédelmi kérdéseiről.  
November 5-én lesz még egy nagy konferencia a Stefánián, a „Kutatás, fejlesztés, innováció 
hazánkért” címmel, a szekcióvezetők megvannak, lesz egy biztonságpolitikai, egy katonai, 
egy humán, egy hadiipari és egy média. 
Ezután roadshow-k lesznek még az idén a nagy egyetemeken. 
Nagyon fontos a kommunikáció, a programok a honlapra, illetve a Facebookra is felkerülnek. 
 
Aktivizálni kell a Társaság működését, mert sok eleme nem működik, az elnökség pedig 
túlterhelt, nagyon sok a rendezvénymeghívás, emlékünnepség, fizikailag lehetetlen néha 
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mindenen részt venni. A szakosztályoknak több terhet kell átvállalniuk. A tervezett könyv 
összeállítását akadályozta, hogy többen visszaléptek, de egy monográfia összeállt. 
 
Harmadik napirendi pont: Kis Benedek József MTA doktora tudományos címre benyújtott 
kérelmének ügye. (A habitusvizsgálók meghallgatása, a bizottsági vélemény kialakítása, 
szavazás, a bíráló bizottsági javaslat megtárgyalása.) 
Előadó: Balla Tibor, Padányi József habitusvizsgálók. 
  
3.1. A határozatképesség megállapítása. 
Az ülésen jelen volt a doktori ügyekben szavazati joggal rendelkező 14 tag közül 11 fő (78 %): 
Balla Tibor, Horváth Miklós, Kende György, M. Szabó Miklós, Matus János, Munk Sándor, 
Nagy László, Padányi József, Solymosi József, Szabó Péter és Ványa László. 
 
Az érvényes határozathozatalhoz szükséges minimális szavazati szám: 7, vagyis a szavazásra 
jogosultak elégséges számban megjelentek. 
 
Az ülésen megjelent az ügy két előterjesztője: Balla Tibor és Padányi József.  
 
Összeférhetetlenség nem állt fenn.  
A Doktori Szabályzat 17.§ (3) alapján a doktori bizottság határozatképes volt. 
 
3.2. Kis Benedek József doktori ügyének tárgyalása. 
A habitusvizsgálók a véleményüket írásban elkészítették, az MTA doktori eljárás internetes 
rendszerébe feltöltötték, majd az ülés előkészítése érdekében ezeket a bizottság titkára 
minden bizottsági tagnak megküldte. 
 
A bizottsági ülésen az elnök kérésére előbb Balla Tibor, majd utána Padányi József foglalta 
össze bírálatának lényegét. A vitában a szavazásra jogosult tagokon kívül részt vett további 8 
fő bizottsági tag. Az elhangzottakat a bizottság tagjai egyetértően nyugtázták és külön 
hozzászólás nem volt. 
 
Kiosztásra került 11 szavazólap, az adható 55 pontból a bizottság tagjai titkos szavazással 
54 pontot adtak, 98 %, vagyis a szavazás eredménye pozitív. 
 
Az Ügyrend 6. § (5) alapján a tudományos bizottság állást foglalt arról, hogy: 

- Kis Benedek József részére tudományos munkássága alapján adományozható doktori 
cím; 

- A benyújtott doktori mű elbírálásra alkalmas; 
 
Szakmai indoklás: 
A Kis Benedek József által magas színvonalon művelt tudományág egyértelműen az MTA IX. 
Osztály Hadtudományi Bizottsága hatáskörébe tartozik. A Pályázó tudományos kutatásainak 
és könyveinek, közleményeinek döntő többsége a biztonságpolitika, a globális biztonság és a 

nemzetbiztonság, a nemzetközi terrorizmus és a migráció különböző aspektusaival, a haderő 

hazai és nemzetközi fejlődésével foglalkozik.  

A Kis Benedek József által kiemelkedő szakmai igényességgel művelt kutatási terület 
egyértelműen az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága hatáskörébe tartozik. A Pályázó 
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tudományos kutatásainak és könyveinek, közleményeinek döntő többsége a 
biztonságpolitika, a globális biztonság és a nemzetbiztonság, a nemzetközi terrorizmus és a 

migráció különböző aspektusaival, a haderő hazai és nemzetközi fejlődésével foglalkozik.  

Kutatásainak középpontjában a biztonságpolitika elmélete és gyakorlati kérdései, különösen 
a terrorizmus és migráció hatásai állnak. 

Publikációs munkássága kutatási területén és a tudományágban is megfelelő színvonalú. Kis 
Benedek József (MTMT összefoglaló táblázat szerinti) tudományos életművének jelenlegi 
adatai a következők: 129 összes közlemény, 152 független hivatkozás. Tudományos 
munkássága meghatározó a biztonságpolitika kutatási területen, annak ismert és elfogadott 
személyisége. Munkásságát nemzetközi szinten tizenhárom publikáció jelzi. Nemzeti 
szakértőként vett részt az Európai Unió V. és VI. Keretprogramjában húsz, biztonsági témájú, 
angol nyelvű pályázat elbírálásában és értékelésében, melyre a megbízást az EU Kutatási és 
Fejlesztési Ügynökségtől kapta. Két találmányban is résztulajdonos. Hirsch-indexe: 6. 

Egyéb tudományos aktivitását és műhelyteremtő munkásságát jelzi, hogy három főt vezetett 
el eddig az eredményes PhD végzésig, jelenleg is öt fő témavezetője. Összesen 13 
alkalommal szerepelt PhD értekezés hivatalos bírálójaként (ebből 3 külföldi hallgató), 
továbbá 8 alkalommal volt doktori vagy habilitációs bizottság tagja. Aktívan vesz részt az 
egyetemi oktatásban, BSc, MSc és PhD szinten, magyar és angol nyelven egyaránt, éves 
átlagban, 140 órában. 

A Pályázó gyakorlati szakemberként, illetve a felsőoktatásban is dolgozó egyetemi 
oktatóként és kutatóként jelenleg is a hazai és a nemzetközi tudományos élet tevékeny 
szereplője. 2007 és 2013 között az Európai Unió által kiírt, Ausztria-Magyarország határon 
átnyúló program együttműködés (AT-HU DX L00159) című nemzetközi pályázat keretében 
egy Ausztriában létrehozandó egyetemen folyó biztonságpolitikai oktatás alapjait dolgozta 
ki, melyet befogadtak. A Pályázó a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének 2006 óta, 
az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának 2014 óta tagja. 2013-2019 között a Magyar 
Hadtudományi Társaság elnökhelyettese és 2006 óta az MHTT Nemzetbiztonsági 
Szakosztályának elnöke. 2006 óta a Felderítők Társaság Egyesület elnökségi tagja. 2002 és 
2005 között a Felderítő Szemle, 2016 óta pedig a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások 
Központja Műhely szerkesztő bizottsági tagja. Az NKE Nemzetbiztonsági Szakkollégium egyik 
meghatározó támogatója és szakmai irányítója. 

Az eljárásra benyújtott mű témaköre megkérdőjelezhetetlenül kapcsolódik a hadtudomány 
tudományághoz, tartalmát tekintve elbírálásra alkalmas, és formai szempontból is megfelel a 
követelményeknek. Összegezve kijelenthető, hogy a bírálatra benyújtott műben Kis Benedek 
József évtizedes kutatómunkájának tudományos eredményeit foglalta össze. A Pályázó által 
elért új kutatási eredmények hozzájárulnak a hadtudomány fejlődéséhez. 

Összességében megállapítható, hogy a Pályázó tudományos teljesítménye minden területen 
kiemelkedő, messze meghaladja az MTA IX. Osztály és a Hadtudományi Bizottság 
támasztotta minimális követelményeket.  

Kis Benedek József tudományos tevékenysége és az ezek eredményeit a széles közvélemény 
számára bemutató közleményeinek színvonala, az azokra való független, minősített 
hivatkozások száma elismerésre méltó. Külön is ki kell emelnünk azt, hogy a Pályázó élénk 
tudományos ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki, számos a biztonságpolitika, a nemzetközi 
terrorizmus és migráció témakörében tartott előadás, 2017-2018 folyamán pedig mintegy 
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500 rádió- és TV-interjú köthető a nevéhez. Bátran kijelenthetjük, hogy ma az egyik 
véleményformáló biztonságpolitikai szakértő hazánkban. A jelölt pályázatát a Hadtudományi 
Bizottság támogatja, további eljárásra való bocsátását javasolja. 
 
A bíráló bizottság összetételéről a tudományos bizottság nyílt, egyhangú szavazással az 
alábbi bíráló bizottságot javasolta felkérni: 
 
A bíráló bizottság elnöke:  Szabó Miklós az MTA rendes tagja 
A bíráló bizottság titkára: Ványa László PhD 
Hivatalos bírálók:   Bayer József az MTA rendes tagja 
    Matus János DSc 
    Rostoványi Zsolt DSc 
Tartalék bíráló:  Turcsányi Károly DSc 
A bíráló bizottság tagjai:  Simai Mihály az MTA rendes tagja (tartalék elnök) 
    Borsi-Kálmán Béla DSc 
    Horváth Miklós DSc  
    Munk Sándor DSc 
Tartalék tag:   Padányi József DSc  
    Nagy László DSc  
    Balla Tibor DSc 
Tartalék titkár:  Rózsa Erzsébet PhD 
 
Negyedik napirendi pont: elmaradt. 

Ötödik napirendi pont: Időszerű ügyek. Előadó: Padányi József elnök 
 
A XI. Osztály ülésén Kovács László doktori címre beterjesztett anyagát az Osztály 28:1 
arányban támogatta.  
Következő ülésünk tervezetten december 5-én lesz.  
Tudomásunk van róla, hogy Szabolcsi Róbert beadta MTA doktori pályázatát, amely a 
titkársági vizsgálati fázisban van. Ha ez időközben megérkezik hivatalosan a bizottsághoz, 
akkor lehetséges újabb rendkívüli ülés összehívása.  
Jól állunk a Pro Militum Artibus sorozattal. Két kötet már megjelent (A kínai hadtudomány 
klasszikusai és a Montecuccoli kötet), és időközben elkészült a Hadik András írások fordítása 
is. A források rendelkezésre állnak a megjelentetéshez.  
Perjés Géza özvegye a könyvtárnak adományozta a teljes Perjés Géza hagyatékot. Méltó 
módon fogjuk kezelni a Ludovikán. Volt közte két eddig kiadatlan, kész tanulmány, amelyet a 
Pro Militum Artibus sorozatban szeretnénk majd kiadni. 
A Hadtudományi Lexikon a kiadóban van, nyomdai előkészítése folyik. 
 

Padányi József elnök megköszönte a bizottság munkáját, majd az ülést bezárta.  

Budapest, 2019. szeptember 26-án. 
 

Ványa László 
titkár, jegyzőkönyv-vezető 

  
Padányi József 

elnök 
 


