
ELNÖKVÁLTÁS 

 

2021. szeptember 23-án tartotta soros ülését az MHTT Biztonságpolitikai Szakosztálya,  

amelynek a HHK Könyvtár Tudós Kávézója biztosította a helyszínt. A megbeszélésen öt 

napirendi pont került megtárgyalásra. 

Mivel elég régóta nem lehetett a járványügyi helyzet miatt szakosztály-ülést tartani, Nagy 

László elnök összefoglalta az elmúlt időszak eseményeit. Ilyen volt például a Mai NATO 

könyvbemutató és a Korponay-díjasok előadása, a kihelyezett elnökségi ülés Pákozdon, a 

Mindenki Hadtudománya előadássorozat folytatása jelenléti formában (Csiki Varga Tamás 

előadása) és a Covid-19 konferencia a TEK-nél, együttműködésben a Magyar Katona- és 

Katasztrófaorvostani Társaság. A jövőbeli rendezvényekről is szó esett. Ameddig a járványügyi 

helyzet engedi, továbbra is folytatódik a Mindenki Hadtudománya előadássorozat. Október 

végén megrendezésre kerül a NATO konferencia is. 

A következő napirendi pont a vezetőség-választás volt, mert Nagy 

László leköszönt az elnöki posztjáról. Szakosztályelnöknek a 

jelenlévők Wagner Pétert  (Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető 

kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa) 

választották meg. Az új elnök eddig is tagja volt az elnökségnek, de 

most a jelenlévők egyhangú támogatásával átveszi a társaság egyik 

legnagyobb szakosztályának vezetését. Nagy László továbbra is a 

vezetőség tagja marad.  

A leköszönő elnök megvitatásra előterjesztette A hibrid hadviselés a 

válságkörzetek tükrében c. konferenciatervet, amit a Szakosztály a 

Biztonságpolitikai Szakkollégiummal (BSZK) együttműködésben 

tervez megrendezni.  A megbeszélés alapján azonban a szakosztályülés 

a rendezvényt jobbnak ítélte a jövő évre tenni. A szakkollégium 4-5 

hallgatót tudna biztosítani az előadásokra, és a szervezésben is 

segítenének.  

A következő napirendi pont a tagsági befizetésekről szólt, amivel el van 

maradva a szakosztály fele, 36 tag. Az új elnök „programbeszédében” 

ígéretet tett arra, hogy a probléma megoldását sürgős prioritással 

kezeli. 

Tájékoztató hangzott el arról, hogy a HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár azzal 

a kéréssel fordult az NKE tudományos rektorhelyetteséhez, hogy a hadtudományi szakértők 

foglalkozzanak az új nemzeti katonai stratégia (NKS) tudományos munkára gyakorolt 

hatásaival. Az elkészülő publikációk a Hadtudományban önálló rovatban fognak megjelenni, 

de a beérkezett tanulmányok mennyiségétől függően, akár külön számot is ennek 

dedikálhatunk.  

A napirendek megvitatása során a szakosztályülésen felszólalt Szenes Zoltán, Wagner Péter, 

Héjja István, Hautzinger Gyula és Pásztor Ladislav.   

A jelenlévő tagok és a társaság elnöke, Szenes Zoltán, megköszönték a leköszönő 

szakosztályelnöknek az elmúlt évek munkáját. Nagy László biztosította az új elnököt, hogy  

Dr. Wagner Péter, az MHTT 

Biztonságpolitikai Szakosztályának új 

elnöke 



mindenben segíteni fogja a munkáját. A szakosztály megerősítette, hogy a Kiss Károly 

Hadtudományi Klub Mindenki Hadtudománya előadássorozat (Stefánia Palota) elnöki tisztjét 

továbbra is Nagy László fogja ellátni.  
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