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Tisztelt Köztestületi Tag! 
 
Bizonyára megkapta az MTA tájékoztatását arról, hogy a 2015-ben megválasztott nem 
akadémikusi közgyűlési képviselők mandátuma (a Hadtudományi Bizottság vonatkozásában 3 
fő) 2019 márciusában lejár és új doktorképviselőket kell választani.  
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 9. § (1) bekezdése 
szerint az Akadémia Közgyűlését a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési 
képviselők alkotják. A nem akadémikus közgyűlési képviselők száma 200 fő, akik az 
Alapszabályban meghatározott módon közvetlen és titkos választással nyerik el tagságukat. 
Az akadémiai Alapszabály 26. § (1)-(3) bekezdése alapján a Közgyűlés nem akadémikus 
képviselőit a köztestület nem akadémikus tagjai 3 évre választják, a 3 év elteltével a képviselők 
– egy alkalommal – újraválaszthatóak. Az Akadémia Elnöksége 35/2018. (VI. 26.) számú 
határozatában elfogadta az egyes tudományos osztályokra eső nem akadémikus közgyűlési 
képviselői helyek számát, amely a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya esetében 21 fő. 
 
A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya döntése értelmében a Hadtudományi Bizottságban 
választható nem akadémikus közgyűlési képviselők száma 3 fő. 
 
A választás két szakaszban történik. Az első szakasz a szavazásra jogosultak jelöltajánlása, a 
második szakasz a jelöltajánlás eredménye alapján az érdemi szavazás, melyről külön értesítést 
fog kapni. Az Ön tudományos osztályához tartozó köztestületi tagok névsoráról a 
http://mta.hu/köztestuleti_tagok oldalon lévő keresőfelület segítségével tájékozódhat 
előzetesen. A már két ciklusban képviselői mandátumot szerzett személyek, tehát az újra nem 
választható köztestületi tagok nem szerepelnek a választható személyek listájában. A 
választásokkal kapcsolatos hírek, illetve a szavazási segédlet az http://mta.hu oldalon elérhetők. 
 
Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2018. szeptember 27-i ülésén áttekintette a 
jelöltállítás rendjét, és úgy határozott, hogy jelölt-állítási javaslattal segíti a köztestületi tagok 
munkáját. Tájékoztatjuk, hogy jelenleg a hadtudományt az MTA Közgyűlésben és a IX. 
Osztályban az alábbi bizottsági tagok képviselik:  
 • Dr. Nagy László ny. ezredes, az MTA doktora;  
 • Dr. Kovács László ezredes, PhD, (NKE); 
 • Dr. Gőcze István ny. alezredes, PhD. 
A közgyűlési képviselők közül egy fő (Dr. Gőcze István) már nem választható újra, tekintettel 
arra, hogy már a második választási ciklusát tölti. A másik két doktorképviselő újraválasztható, 
akik egyben vállalták is az újrajelölést. A feladatkörrel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy 
teljes egészében társadalmi munkáról van szó, amit azonban meg kell tenni a nemzeti 
hadtudomány érdekében. 
 
Az elnökségi ajánlások alapján az MTA Hadtudományi Bizottsága egyhangú szavazással az 
alábbi bizottsági tagok jelölését és megválasztását javasolja a tisztelt tagságnak:  
 • Dr. Nagy László ny. ezredes, az MTA doktora;  
 • Dr. Kovács László ezredes, PhD, (NKE); 
 • Dr. Szternák György ny. ezredes, CSc. 



A választásokra az Elnökség döntése értelmében elektronikusan kerül sor, az MTA Titkársága 
által működtetett e-választási rendszerben. 
A rendszer a https://e-valasztas.mta.hu címen érhető el. 
A belépéshez szükséges felhasználói név és jelszó megegyezik az Ön által az Akadémiai 
Adattárban is belépésre szolgálóval. Amennyiben Ön elfelejtette jelszavát és / vagy 
felhasználónevét, ebben az esetben az E-választás vagy az Adattár főoldalán 
(https://aat.mta.hu/aat) az „Elfelejtett jelszó” menüpontra kattintva igényelhet újat.  
Amennyiben a belépéssel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérem, hogy az        
e-valasztas@titkarsag.mta.hu e-mail címen, illetve a +36 (1) 411 6100 / 511-es, a +36 (1) 
4116100 / 611-es vagy a +36 (1) 4116235-ös telefonon jelezze az adattár munkatársainak. 
Választással kapcsolatos egyéb kérdésével ugyanezen e-mail címen, illetve telefonszámon 
állnak rendelkezésére a titkárság munkatársai. 
 
Az elektronikus választási rendszer 2018. szeptember 17-én 0 óra és 2018. október 15-én 24 
óra között fogadja a szavazatokat a jelöltállítási szakaszban.  
 
A szavazás titkos, minden köztestületi tag egy alkalommal adhatja le szavazatát a szavazókulcs 
segítségével. 
A választásban való részvételhez internetkapcsolatra van szükség. Amennyiben Ön nem 
rendelkezik internetkapcsolattal, az MTA Titkárságán, illetve a területi bizottságok kialakított 
szavazópontjain is leadhatja szavazatát, a következő címeken: 
 
 
MTA Titkárság (1051 Budapest, Nádor u. 7.) 
 • Szervezési Osztály (109. iroda) 
 • Élettudományi Titkárság (112. iroda) 
 • Társadalomtudományi Titkárság (111. iroda) 
 • Természettudományi Titkárság (113. iroda) 
 
Debreceni Területi Bizottság   (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49) 
Miskolci Területi Bizottság    (3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.) 
Pécsi Területi Bizottság    (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.) 
Szegedi Területi Bizottság    (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) 
Veszprémi Területi Bizottság   (8200 Veszprém, Vár utca 37.) 
 

Kérjük, aktív közreműködésével járuljon hozzá a választás eredményességéhez. 

 

Tisztelettel: 
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