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A TÁRSASÁG HÍREI

Elismerések
A Magyar Hadtudományi Társaság életében jelentõs szerepet betöltött, illetve betöltõ személyek közül
hárman is kerek évfordulót ünnepelhettek 2008-ban. Tiszta szívbõl kívánunk mindhármuknak erõt,
egészséget, további tartalmas, eredményes tudományos tevékenységet.

Horváth István
nyugállományú ezredes

1928-ban született. 1949-ben vonult be a
hadseregbe. 1950-ben tisztté avatták, majd
csapatoknál szolgált különbözõ parancsnoki
beosztásokban. 1953–1956 között elvégezte a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát. 1957-tõl a
Vezérkar Hadmûveleti csoportfõnökségére
került hadmûveleti tiszti beosztásba. 1958-tól
– három évtizeden át – a hadtudomány, a
katonai szakirodalom elkötelezettjeként szer-
kesztette, majd fõszerkesztõ-helyettesként, fõ-
szerkesztõként tervezte, szervezte, irányította
a HM központi katonai elméleti folyóiratának,
a Honvédelemnek a kiadását. A szerkesztési
munka mellett részt vett a hadtudományi
szakirodalmi tájékoztatási rendszer elméleti
alapjainak lerakásában, a hadsereg egészét
átfogó – ma is helytálló – információs rendszer
mûködtetésében, a szakkönyvtárak együtt-
mûködési hálózatának szervezésében. Mind-
ezzel hasznosan szolgálta a katonai elmélet
fejlesztését, hozzájárult a tapasztalatok feldol-
gozásához, a hadtudományi kutatómunka
kiteljesedéséhez, a fiatal hadtudósok útjainak
egyengetéséhez.

A Magyar Hadtudományi Társaság
megalakulását követõen a Társaság folyóira-
tának létrehozásában szerzett érdemeket.
Kezdetektõl annak szerkesztõje, 1993-tól
fõszerkesztõje lett. Eredményesen munkál-
kodott a Hadtudomány színvonalának és

elismertségének folyamatos emelésén. Szer-
kesztõi munkássága során a szerzõket, külö-
nösen a fiatal kutatókat jótanácsokkal és publi-
kációs lehetõségek biztosításával segítette.

A folyóiratszerkesztõi munkán túlme-
nõen számos kötet – konferenciaanyagok,
tanulmánygyûjtemények, tematikus összeállí-
tások, a HM és a HVK tudományszervezõ osz-
tály kiadványainak – szerkesztõje volt.

Tevékenysége széles körû ismertséget és
elismertséget biztosított számára, amit jól
hasznosított Társaságunk presztízsének nö-
velése érdekében.

A tudományszervezõ munka terén évti-
zedek során elért kiemelkedõ eredményeiért
megkapta a Magyar Hadtudományi Társaság
Tanárky-díját.

80. születésnapja alkalmából – a Társaság
kezdeményezésére – a honvédelmi miniszter
Horváth István nyugállományú ezredesnek
bronz kisplasztikát adományozott.



Dr. Móricz
Lajos
nyugállományú
ezredes

1923-ban született Ludányban. Katonai közép-
iskolai tanulmányait befejezve, 1943-ban elvé-
gezte a Ludovika Akadémiát, tisztté avatták.
1947–1949 között a hadiakadémián magasabb
katonai képesítést, 1954–1958 között az ELTE
BTK-n tanári diplomát szerzett.

A második világháborúban a fronton
szolgált hegyivadász századparancsnokként,
1945-ben csatlakozott az új magyar hadsereg-
hez. A Vezérkarnál és a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémián 40 éven át különbözõ operatív
vezetõi, majd tudományszervezõi feladato-
kat látott el. Másfél évtizeden át a Tudomá-
nyos Minõsítõ Bizottság Hadtudományi
Szakbizottságának titkára, majd elnöke volt.

1965-ben a hadtudomány kandidátusa,
1983-ban doktora. Az MHTT alapító tagja és
elsõ elnöke 1990 és 1995 között. Több könyv
és számos cikk, tanulmány szerzõje, a tudo-
mányos közélet aktív résztvevõje, az oktatás
elismert szaktekintélye.

A haderõreform aktuális kérdései – fõ-
ként a katonai doktrínát, a haderõrendszert és
a területvédelmet érintõ témák – kidolgozásá-
ban való eredményes részvételéért; a tudomá-
nyok rendszerében a hadtudomány létét erõ-
sítõ, helyét, szerepét, kapcsolatát vizsgáló
kutatásaiért; a magyar tudományos életben
való aktív közremûködésért, ennek részeként
a honvédségen belül tartott szakmai-tudomá-
nyos rendezvényeken való eredményes köz-
remûködésért; a hadtudományi káderképzés-
ben kifejtett munkásságáért megkapta az
MHTTTanárky-díját. A Társaság örökös tagja.

2008 novemberében, a Tudomány
ünnepén a Társaság elnöksége emlékérmet
adományozott Dr. Móricz Lajosnak 85. szüle-
tésnapja alkalmából.

Dr. Szabó
József
nyugállományú
vezérõrnagy

1928-ban született Szentsimon községben.
Középiskolai tanulmányai után 1947-ben
bevonult a hadseregbe, elvégezte a Kossuth
Akadémia repülõtagozatát. 1949-ben alhad-
naggyá avatták. 1950–1955 között a Szovjet-
unió Légierõ Akadémiáján tanult. Tíz éven át
volt a Magyar Néphadsereg repülõfõnöké-
nek elsõ helyettese, majd nyugállományba
vonulásáig – 1988-ig – repülõfõnöke. Vadász-
repülõként közel harminc évig repült moto-
ros és sugárhajtású repülõgépeken.

1969-ben megszerezte a hadtudomány
kandidátusa, majd 1988-ban a hadtudomány
doktora tudományos fokozatot. Ma is részt
vesz a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és
a Budapesti Mûszaki Egyetemen folyó felsõ-
oktatásban, a tudományos fokozatszerzés és
a doktori képzés eljárásaiban, a repülés, az
ûrhajózás és az ûrdinamika kérdéseinek
mûvelésében.

Több mint másfélszáz cikkben, tanul-
mányban dolgozta fel szakterülete történetét
és mai aktuális kérdéseit. Ûrhajózási, repülési
és hadtudományi lexikonok összeállításában
vett részt – kidolgozóként, fõszerkesztõként.
Tagja az MTA IX. osztály Hadtudományi
Bizottságának. 1990-tõl – az MHTT megalaku-
lásától – a társaság alelnöke, majd három cik-
luson át, 1995-tõl 2004-ig elnöke.

Dr. Szabó Józsefnek több évtizeden át
kifejtett oktató-tudományos, kutatói tevé-
kenysége és az MHTT élén végzett tervezõ,
szervezõ, irányító munkája elismeréseként a
Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége a
Tanárky Sándor-díjat adományozta. A Társa-
ság örökös tagja. 80. születésnapja alkalmából
megkapta a Társaság emlékérmét.
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