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Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2018. március 29-én, 16.00-kor az NKE 

Bolyai termében megtartotta ülését. Jelen volt 14 bizottsági tag (ebből 4 fő MTA doktora), 

távol volt 17 fő bizottsági tag.  

 
Jelen volt: 

Gőcze István, Haig Zsolt, Harai Dénes, Horváth Miklós, Kaiser Ferenc, Kovács László, 

Nagy László, Padányi József, Solymosi József, Svéd László, Szenes Zoltán, Szternák György, 

Tömösváry Zsigmond, Ványa László  

Távol volt: 

Ács Tibor, Balla Tibor, Boda József, Csikány Tamás, Felházi Sándor, Deák János, Halász 

László, Kende György, Kis-Benedek József, Kiss Zoltán László, Krajnc Zoltán, Matus János, 

Munk Sándor, Óvári Gyula, Resperger István, Szabó Miklós, Szabó Péter 

 

Napirend  

1. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékán tájékoztatója a Kar oktatási-
kutatási tevékenységéről 

Előadó: Jobbágy Zoltán dékán helyettes 

2. Az új Hadtudományi Lexikon készítésének előre haladása 

Előadó: Gőcze István  

3. Időszerű ügyek. 

Előadó: Padányi József elnök, Ványa László titkár 

 



Padányi József elnök köszöntette a Hadtudományi Bizottság megjelent tagjait, és 

megállapította az ülés határozatképességét. A kiküldött napirendi pontokat a bizottsági 

tagok előzetesen megkapták és azokkal egyetértettek.  

 

Első napirendi pont: A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának tájékoztatója a Kar 

oktatási-kutatási tevékenységéről 

Padányi József elnök bemutatta Jobbágy Zoltánt, a HHK tudományos és nemzetközi 

ügyekért felelős dékán helyettesét, és felkérte előadásának megtartására, prezentációjának 

bemutatására. 

Jobbágy Zoltán előadásában elmondta, hogy 

 

- az NKE megalapítása: 2012. január 1. 

- a megalakult egyetem három karral indult, melyeknek jogelődei a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, és a Budapesti Corvinus Egyetem, 

Közigazgatási Kar voltak. 

 

- az NKE karai 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Rendészettudományi Kar 

Államtudományi és Közigazgatási Kar 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

Víztudományi Kar 

- A kar vezetése Pohl Árpád dékán, Szászi Gábor oktatási dékán helyettes, Jobbágy 

Zoltán tudományos és nemzetközi dékán helyettes, Mészáros Judit mb. dékáni 

hivatalvezető  

Jobbágy Zoltán előadásában részletesen az alábbiakról adott részletes tájékoztatást: 

- a kar szervezete 

- oktatói létszámadatok (egyetemi tanár 16, egyetemi docens 39, egyetemi adjunktus 

11, tanársegéd 35 fő. Kiemelte, hogy a docensek 25%-a habilitált és a minősített 

oktatók aránya 70%.) 

- oktatás képzés- en belül az egyetemi oktatás szintjei (BSc alapképzés, MSc 

mesterképzés és PhD doktori képzés), elsőfokú vezetőképzés, tanfolyami képzések 

és nyelvi képzés. Felhívta a figyelmet a 2018/19-es tanévtől induló állami 

légiközlekedési képzésre. 

- a HHK képzési portfóliója (statikus tanfolyamok, szakmai át- és továbbképzések, 

ECDL tanfolyamok, idegen nyelvi tanfolyamok) 

- jelentkezési statisztika  

- tudományos és oktatói előmenetel  

- tudományos pályázatok KÖFOP I. és KÖFOP II. 



- a nem KÖFOP tudományos pályázatok  

- nemzetközi hallgató tudományos eredmények 

- nemzetközi együttműködés 

- bilaterális nemzetközi megállapodások 

- nemzetközi gyakorlatok 

- ERASMUS  

- kiemelt nemzetközi események 

Jobbágy Zoltán előadása végén kiemelte, hogy kiváló az együttműködés a HM, az MH és 

az NKE szervezeteivel. 

Szenes Zoltán a HHK és a vezérkari tanfolyam valamint a Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok Kar közötti szimbiózisra, Horváth Miklós a HHK és a civil karok oktatói 

leterheltségének különbségére hívta fel a figyelmet.  

Padányi József elmondta, hogy egyes honvédségi döntéshozók kívülállónak tekintik az 

egyetemet (vitatják, hogy az MH összes könyvtárának elektronikus adattartalmát az egyetem 

kezelje). Felhívta a figyelmet arra is, hogy az NKE rektora nyitott a honvédség irányába 

(például átvállalta a vezérkari tanfolyamok költségeit). 

Padányi József tájékoztatta a bizottságot arról, hogy komoly anyagi erőforrások állnak 

rendelkezésre, a hadtudományi pályázatokra. 

Második napirendi pontban az új Hadtudományi Lexikonnal kapcsolatos beszámoló 

Gőcze István tájékoztatójában elmondta, hogy a kidolgozói tevékenység a tavalyi évben 

indult. A kutatási menedzsment 11 főcsoportot hozott létre. A főcsoportvezetők által felkért 

kutatók összeállították a címszavakat. A lexikon 120 ívből áll, ez 4000 címszót tartalmaz. 

Ennek az anyagnak 30%-a áll rendelkezésre kidolgozott szócikként. Április végéig készül el a 

teljes anyag. Ezután következik a monitoring rendszer, a szerkesztők és szakszerkesztők 

munkája. A cselekvési tervben rögzítettekhez képest a késlekedést a szócikk írók 

szerződéseinek lassabb ütemű megkötése okozza.  

Padányi József hozzáfűzte, hogy a lexikon 200 példányban nyomtatásban jelenik meg az 

ország összes megyei könyvtárában. Uniós előírás szerint elektronikusan nyilvánosan 

mindenki számára hozzáférhető lesz. A lexikon elkészítése egy 30 milliós projekt. 

Szenes Zoltán megjegyezte, hogy kezdeményezés inspiráló hatású, a 

rendészettudományi lexikon készítése is ezzel párhuzamosan elindult. Szenes Zoltán felhívta 

a figyelmet a szócikkek kapcsán, hogy nagyon sok egyensúlytalanság van, a szócikkek neve 

sok esetben nem a katonai helyesírási szótár szerint van, valamint túl sok az angol kifejezés.  

A szerződések megkötésével kapcsolatban a HTB több tagja (Harai Dénes, Padányi 

József, Szenes Zoltán és Gőcze István) tett észrevételt. 



IDŐSZERŰ ÜGYEK  

Padányi József felvetette, hogy az MTA kiváló elektronikus köztestületi adattárában - 

amely nagyon sok szempontból szűrhető - a hadtudományra lebontva - az egyetem szintjén 

mintegy 30 főnél még mindig az ZMNE szerepel. Nagyon fontos a köztestületi adatlapok 

frissítése. 

Padányi József felhívta a figyelmet arra, hogy a hadtudományi folyóiratok nemzetközi 

láthatósága alacsonyabb, a minőségi követelményeknek nem felelnek meg. Néhány 

kiadványt megjelenítését fel kell függeszteni, mert nagyon sok olyan publikáció jelenik meg, 

amelyek témájukat tekintve a rendészettudományhoz tartoznak. Az elnök hozzáfűzte, hogy 

személyesen tárgyal a szerkesztőségekkel, és amennyiben a követelményeknek nem felelnek 

meg a folyóiratok, úgy a továbbiakban számukra további forrásokat biztosítani nem lehet. A 

periodicitás fontosságára is felhívta a figyelmet.  

Élénk vita bontakozott ki a hivatkozásokkal (Padányi József, Horváth Miklós, Harai 

Dénes), a lektorálással (Kovács László), a kari folyóiratokkal (Haig Zsolt, Harai Dénes, Jobbágy 

Zoltán, Gőcze István) kapcsolatban.  

A vita után az elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és bejelentette, hogy a 

HTB soron következő ülését június 28-án tartja. 

 

 Budapest, 2018. március 29 – én. 
 
 
 

Ványa László 
titkár 

 Padányi József 
elnök 

 Asztalos Katalin 
jegyzőkönyv-vezető 

 

 
 


