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Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2018. február 15-én, 16.00-kor az NKE 
Bolyai termében megtartotta ülését. Jelen volt 24 bizottsági tag (ebből 8 fő MTA doktora), 
távol volt 7 fő bizottsági tag.  
 

Jelen volt: 

Balla Tibor, Boda József, Csikány Tamás, Felházi Sándor, Gőcze István, Haig Zsolt, 
Kaiser Ferenc, Kende György, Kis-Benedek József, Kovács László, Krajnc Zoltán, Matus János, 
Munk Sándor, Nagy László, Óvári Gyula, Padányi József, Solymosi József, Svéd László, Szabó 
Miklós, Szabó Péter, Szenes Zoltán, Szternák György, Tömösváry Zsigmond, Ványa László.  

Távol volt: 

Ács Tibor, Deák János, Halász László, Harai Dénes, Horváth Miklós, Kiss Zoltán László, 
Resperger István.  

 

NAPIREND 

1. Beszámoló a Hadtudományi Bizottság 2017-es tevékenységéről 
Előadó: Padányi József elnök 

2. A Hadtudományi Bizottság 2018-as Munkaterve  
Előadó: Padányi József elnök 

3. Köztestületi belépések és egy átlépés véleményezése (Csege Gyula, Cseh 
Valentin,Tulipán Éva, Szádeczky Tamás)  
Előadó: Felházi Sándor 

4. Az új Hadtudományi Lexikon készítésének előre haladása 
Előadó: Krajnc Zoltán tag 

5. A HTB új weboldalának helyzete 
Előadó: Kovács László tag 

 
Padányi József elnök köszöntette a Hadtudományi bizottság megjelent tagjait, majd 

megállapította az ülés határozatképességét. A kiküldött napirendi pontokat a bizottság tagjai 
előzetesen megkapták és azokkal egyetértettek.  

 



A napirendi pontok megtárgyalása előtt a bizottsági tagok egyperces néma felállással 
adóztak a közelmúltban elhunyt Mórocz Lajos volt elnökségi tag emlékének. 

Padányi József tájékoztatta a bizottságot, a napirendi pontok változásáról. Az MTA 
illetékese e-mail-ben értesítette a bizottság elnökét, hogy Besenyő János visszavonta az MTA 
doktora címért benyújtott doktori pályázatát.  

Padányi József véleménye szerint – az utóbbi négy év doktori pályázatainak 
sikertelenségeire utalva – a probléma gyökere az, hogy a pályázók nincsenek tisztában a 
doktori minimumkövetelményekkel. Az elnök jelezte, hogy ő, valamint Ványa László titkár és 
Kovács László tag minden eseten segítik a jelentkezőket az MTMT mutatók áttekintésében 
doktori pályázatuk benyújtásakor. 

Első napirendi pont: Beszámoló a bizottság 2017-es tevékenységéről  

A beszámolót a HTB tagjai előzetesen elektronikusan megkapták.  

Kovács László a beszámolót kiegészítette azzal, hogy a HTB folyóiratlistája friss. Az MTA 

IX. Osztály ülésén szó volt az MTMT-vel kapcsolatos nézetkülönbségekről. Konstruktív 

megbeszélés folyt az MTMT főigazgató helyettese, valamint Zalai Ernő és Halmai Péter 

akadémikusok között. Az egyik fontos cél, hogy az új folyóiratlistán nem szereplő folyóiratok 

továbbra is besorolást élvezzenek, ezt az MTMT-ben be kell programozni, vagyis a 

pályázatoknál pontokat érjen a „B” vagy „C” kategóriájú folyóiratban megjelent cikkek. Az 

MTMT egyben fogja kezelni minden bizottság folyóiratlistáját. A hibák /ISSN számok, 

folyóirat megnevezések/ kijavítása után, egy-másfél hónap múlva lesz meg az új folyóirat 

lista. Az új pályázatok beadásánál már ezt az új folyóirat listát fogja használni az MTMT. 

Szabó Miklós az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy MTMT főigazgató helyettese 

biztosította az Osztályt, hogy ők nem szólnak bele az Osztály által elfogadott dolgokba. 

Kovács László válaszában azt mondta, hogy az értékelési pontszámítást az osztály saját 

hatáskörben tartja meg. Ez azt jelenti, hogy különböző osztályonként más lesz a 

pontszámítás attól függően, hogy az adott osztály mit tart fontosnak. 

Kovács László hozzáfűzte, hogy az MTMT túllépte hatáskörét, annak ellenére, hogy az 

MTA elnökének felügyelete alatt áll. Felmerült a doktori adatbázissal való összekapcsolás, de 

az MTMT és a doktori.hu között az összeköttetés egyelőre kidolgozás alatt van. Mindezeken 

túl olyan kérdések is megoldásra várnak, mint pl. a különböző digitális archívumokba 

/repozitóriumokba/ feltöltött anyagok egyszerű importálhatósága és megjeleníthetősége, 

azaz ne kelljen még egyszer felvinni az MTMT-be, valamint a doktori.hu-ba az adott 

publikációt. 

Padányi József véleménye szerint az MTMT-t, mint mérő felületet mindenki elfogadja. A 

publikációkat oda kell feltölteni, és onnan lehet tájékozódni.  



A beszámolót a bizottság tagjai elfogadták. 

Második napirendi pontban a 2018. munkatervének megvitatására került sor, melynek 

anyagát a bizottsági tagok előzetesen megkapták, és azzal egyetértettek. Nagy László és 

Ványa László titkár tettek apró észrevételt a 2018-as tudománynapi konferencia témájával és 

időpontjával kapcsolatban.  

A hadtudományi bizottság – az elhangzott észrevételekkel együtt – az előterjesztést 

elfogadta. 

Harmadik napirendi pont Köztestületi belépési kérelmek, illetve átlépési kérelem 

véleményezése volt. 

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

• Csege Gyula /katonai műszaki tudomány, PhD 2017/ 

• Cseh Valentin /hadtudomány, PhD 2017/ 

• Tulipán Éva /történelemtudomány, PhD 2010/ 

• Szádeczky Tamás /2011 állam és jogtudomány PhD/ átjelentkezési kérelmét. 

Összességében: a jelentkező Csege Gyula, Cseh Valentin, Tulipán Éva, illetve Szádeczky 

Tamás átjelentkezési 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.  

Ványa László titkár Szádeczky Tamás átjelentkezésével kapcsolatban elmondta, hogy az 

akadémia állásfoglalása szerint új jelentkezőként kell az eljárást lefolytatni.  

A HTB egyhangúlag támogatja Csege Gyula, Cseh Valentin, Tulipán Éva, Szádeczky 
Tamás köztestületi tagságának kérelmét, javasolja az MTA IX. Osztálynak a kérelmek 
befogadását.  

Negyedik napirendi pont: tájékoztató az Új Hadtudományi Lexikon összeállításával 

kapcsolatban. 

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

el az „Új Hadtudományi Lexikon” kidolgozása két évvel ezelőtt. Az új lexikon épít a régi 

lexikon megmaradt értékeire, azokra, amelyek ma is aktuálisak, ma is hozzátesznek a 

hadtudományhoz. A katonai terminológiai értelmező szótárral nagyon komoly értéket 

képvisel, egységes adatbázisként támogatja a hadtudományban érdeklődőket. Az új lexikon 

egy 4000 szócikkből álló 110 íves kiadvány 57 szerző munkájával. A kiadvány eddig 26%-ban 

készült el, a projekt lezárása szeptember 30-án lesz.  



Padányi József emlékeztette a bizottságot, hogy a projekt lezárásnak határideje 

december 31., így kérte az előterjesztő Krajnc Zoltánt, hogy a HTB szeptemberi üléséig 

fejezzék be az utómunkálatokat is. 

A HBT az Új Hadtudományi Lexikonnal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette 

Ötödik napirendi pont: a HTB új weboldalának helyzete 

Kovács László emlékeztette a jelenlévőket, hogy a bizottság előző ülésen született 

döntés egy új internetes weblap elkészítéséről. A HTB honlapja a hadtudomanyibizottsag.hu  

elérhető. A domain nevet az előterjesztő lefoglalta, regisztrálta. A honlapon minden, a 

hadtudománnyal és a HTB-al kapcsolatos tudnivaló megtekinthető /bizottsági tagok, 

alapdokumentumok, köztestületi tagok névjegyzéke, doktori követelmények, MTA 

folyóiratlistája, legfontosabb hírek, képes beszámolók/. A weblapot Kovács László és Ványa 

László közösen szerkesztik. Szenes Zoltán kulcskérdésnek tartja a régi dokumentumok 

elérésének lehetőségét, Padányi József és Felházi Sándor pedig olyan linkek megjelölését 

kérte, ahol élő hadtudományi tudományos folyóiratok megtalálhatóak. Ványa László a 

köztestületi tagok adatbázisának átemelését, fokozatos bővítését emelte ki, mivel az az MTA 

adatbázisánál lényegesen naprakészebb. 

A HTB a weblap-al kapcsolatos tájékoztatót elfogadta. 

Az EGYEBEK napirendi pontban Nagy László egy MHTT emlékérem „A hadtudomány 

szolgálatáért” létrehozásáról beszélt. Az emlékérmet a „Mindenki hadtudománya” előadás-

sorozatban résztvevő előadók kapják meg 2017 szeptemberétől. Az emlékérmet Ványa 

László és Kaiser Ferenc kapták meg. 

Padányi József megköszönte a bizottság és az előterjesztők munkáját és az ülést bezárta. 

A bizottság soron következő ülését 2018. március 29-én tartja. 

 

 Budapest, 2018. február            -n 
 
 
 
 

Ványa László 
titkár 

 Padányi József 
elnök 

  
Asztalos Katalin 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 
 


