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JEGYZŐKÖNYV 
az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 

2019. december 12-én tartott rendkívüli üléséről 
 
 

Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2019. december 12-én 14.00-kor az NKE 
HHK Bolyai termében rendkívüli ülést tartott. Jelen volt 20 bizottsági tag (ebből 7 fő MTA 
doktora), távol volt 11 fő bizottsági tag.  
 

Jelen volt: 
Balla Tibor, Felházi Sándor, Gőcze István, Haig Zsolt, Harai Dénes, Horváth Miklós, 

Kende György, Kis Benedek József, Kovács László, Krajnc Zoltán, M. Szabó Miklós, Munk 
Sándor, Nagy László, Óvári Gyula, Padányi József, Resperger István, Solymosi József, Svéd 
László, Szternák György, Ványa László. 

Távol volt: 
Ács Tibor, Boda József, Csikány Tamás, Deák János, Halász László, Kaiser Ferenc, Kiss 

Zoltán László, Matus János, Szabó Péter, Szenes Zoltán, Tömösváry Zsigmond. 

NAPIREND 
1) Szabolcsi Róbert MTA doktora tudományos címre benyújtott kérelmének ügye. (A 

habitusvizsgálók meghallgatása, a bizottsági vélemény kialakítása, szavazás, a bíráló 
bizottsági javaslat megtárgyalása.) 
Előadó: Padányi József elnök, Munk Sándor, Turcsányi Károly  

2) Tájékoztató a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében lezajlott, hadtudományi 
vonatkozású tudományos rendezvényekről. 
Előadó: Ványa László titkár 

3) Munk Sándor 70. születésnapi laudációja. 
Előadó: Ványa László titkár 

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

5) Időszerű ügyek  
Előadó: Padányi József elnök 

 

Első napirendi pont: Szabolcsi Róbert MTA doktora tudományos címre benyújtott 
kérelmének ügye. 
A doktori ügyekben szavazati joggal rendelkező 14 tag közül 9 fő (64 %): Balla Tibor, Horváth 
Miklós, Kende György, M. Szabó Miklós, Munk Sándor, Nagy László, Padányi József, Solymosi 
József és Ványa László volt jelen az ülésen. Az érvényes határozathozatalhoz szükséges 
minimális szavazati szám: 7, vagyis a szavazásra jogosultak elégséges számban megjelentek. 
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Az ülésen megjelent az ügy két előterjesztője: Turcsányi Károly és Munk Sándor.  
Összeférhetetlenség nem állt fenn.  
A Doktori Szabályzat 17.§ (3) alapján a doktori bizottság határozatképes volt. 
 
Szabolcsi Róbert 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 Turcsányi Károly, majd utána Munk Sándor 
ismertette bírálatát. A habitusvizsgálók ismertették a kiemelt három könyvre vonatkozó 
elnöki kiegészítő felkérésre elvégzett értékelést is, amely lényege az volt, hogy a 
bírálatukban kifogásolt, jelenleg felsőoktatási tankönyv MTMT besorolást kapott műveket 
vizsgálják meg, kielégítenék-e a „szakkönyv, monográfia” kritériumait.  
 
A vitában a szavazásra jogosult tagokon kívül részt vett további 10 fő bizottsági tag.  
A vita során megfelelő információk és mély szakmai kompetenciájú állásfoglalások hiánya 
miatt a bizottság úgy döntött, hogy a szavazást a következő soros ülésre halasztja, 
amennyiben akkor az információk rendelkezésre állnak. 

 
Második napirendi pont: Tájékoztató a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 
lezajlott, hadtudományi vonatkozású tudományos rendezvényekről. 
A napirend előadója Ványa László, titkár PowerPoint-os vetítéssel támogatott beszámolóban 
időrendi sorrendben ismertette a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 
megrendezésre került konferenciákat, workshopokat, azok időpontját, helyszínét, fő 
előadóit, a főbb előadások témáit. Néhány konferencia esetében a szerzett személyes 
benyomásairól is szót ejtett. 
A bizottság meghallgatta és elfogadta a beszámolót. 
 
Harmadik napirendi pont: Munk Sándor 70. születésnapi laudációja. 
Munk Sándor születésének 70. évfordulóját követően Ványa László titkár méltatta oktatói, 
tudományos kutatói életútját, ismertette tudományos publikációs, témavezetési 
eredményeit, tudományos közéleti tevékenységének legfontosabb állomásait. A Bizottság 
tagjai is jó egészséget, további eredményes alkotómunkát kívántak az ünnepeltnek. 
 
Negyedik napirendi pont: Köztestületi belépési kérelmek véleményezése. 

Felházi Sándor ismertette a köztestületi tagságra jelentkezett 3 fő, Boda Mihály, 
Horváth Galina Vlagyimirovna és Vass Gyula Géza beadott anyagát, amelynek alapján 
javaslatot fogalmazott meg az új köztestületi tagok felvételével kapcsolatban. 

A Bizottság egyhangú igen szavazással javasolta a jelentkező Boda Mihály, Horváth 
Galina Vlagyimirovna és Vass Gyula Géza köztestületi tagságát, kérelmük további eljárásra 
bocsátását.  
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Ötödik napirendi pont: Időszerű ügyek. 
Padányi József elnök ismertette, hogy az NKE kiadója a következő hétre már elérhetővé teszi 
az új Hadtudományi Lexikont, várhatóan 2020 első negyedévében meg fog nyomtatott 
formában is megjelenni. A Zrínyi kutatások is hasonlóképpen elérhetők lesznek, és a 
klímaváltozással kapcsolatos mű is hamarosan megjelenik. 
 
Az elnök megköszönte a bizottság egész éves munkáját, a közelgő ünnepek alkalmából 
minden jót kívánt és kiemelten Munk Sándor egészségére meghívta a jelenlévőket egy 
koccintásra, majd az ülést bezárta.  

Budapest, 2019. december 12-én. 
 
 
 

Ványa László 
titkár, jegyzőkönyv-vezető 

  
 
 

Padányi József 
elnök 

 


