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A Magyar Tudomány ünnepének
rendezvényeirõl
Mint minden évben, 2008-ban is rendezvény-
sorozat köszöntötte a Tudomány ünnepét.
Természetesen bekapcsolódik/bekapcsolódott
ezen rendezvények szervezésébe a Magyar
Hadtudományi Társaság is, csakúgy, mint a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a
Honvédelmi Minisztérium és háttérintézmé-
nyei (például a Hadtörténeti Intézet és Múze-
um), a Magyar Honvédség szervezetei, csa-
patai. A Társaság önálló rendezvényekkel
vagy társszervezõként veszi ki részét a tudo-
mányos konferenciákból, ünnepi esemé-
nyekbõl, amelyeknek célja az elmúlt idõszak
tudományos eredményeinek áttekintése, a
soron lévõ feladatok számbavétele, nem utol-
só sorban pedig a kiemelkedõ tudományos
eredmények elismerése.

Kiemelkedett ezen rendezvények sorá-
ból a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Szenátusának nyilvános ünnepi ülése, amely-
re november 11-én került sor. A szenátusi
ülésnek külön hangsúlyt adott a hazai kato-
nai felsõoktatásról szóló törvény megalkotá-
sának 200. évfordulója.

A Szenátus ülésén tudományos elisme-
réseket és tiszteletbeli oktatói címeket adtak
át, továbbá itt került sor a tudományos foko-
zatot (PhD) elért új kollégák ünnepélyes fo-
gadalomtételére és az oklevelek átadására,
tehát a doktorrá avatásra is.

Az ünnepség keretében szerepet ka-
pott a Magyar Hadtudományi Társaság is,
amelynek elnöke – a sokéves hagyománynak
megfelelõen – átadta a Társaság egyik legran-
gosabb elismerését, a Tanárky Sándor-díjat
Dr. Ványa László mérnök alezredesnek, az In-
tézõ Bizottság tagjának, az Elektronikai, In-
formatikai és Robotikai szakosztály elnöké-
nek. Ványa László méltán kapta meg a
magasszintû elismerést tisztségeiben végzett
kiemelkedõ, lelkiismeretes, megbízható tudo-
mányszervezõ munkájáért.

A Szenátus ülésénDr. Móricz Lajos nyug-
állományú ezredesnek, a Magyar Hadtudo-

mányi Társaság elsõ elnökének, a Társaság
alapító és örökös tagjának – 85. születésnapja
alkalmából – névre szóló vésetéssel díszített
ezüst emlékérmet adott át a Társaság elnöke.

Néhány nappal korábban, a Magyar Tu-
dományos Akadémia IX. osztály Hadtudo-
mányi Bizottságának ülésén hasonló emlék-
érmet kapott – 80. születésnapja alkalmából –
Dr. Szabó József nyugállományú vezérõrnagy,
a Magyar Hadtudományi Társaság korábbi
alelnöke, majd elnöke, a Társaság alapító és
örökös tagja.

A Tudomány ünnepérõl történõ méltó
megemlékezés elmaradhatatlan elemei a
szakmai fórumok, tudományos konferenciák.
Az MHTT rendezvénysorozata e szempont-
ból is méltó az ünnepi alkalomhoz, mivel ok-
tóber közepétõl november végéig jónéhány
rendezvényt tartottunk. A központinak neve-
zett nemzetközi szakmai-tudományos konfe-
renciánk 2008-ban májusban került megren-
dezésre. A konferencia a külföldi katonai
missziók védelemgazdasági (pénzügyi)
összefüggéseit vizsgálta, mégpedig annak a
kérdésnek a kapcsán, hogy tekinthetõek-e a
ráfordítások a jövõt célzó befektetéseknek.
Október közepén a májusi konferencia ta-
pasztalatait felhasználva, a problémakör gya-
korlati oldalának vizsgálatát helyezve a figye-
lem középpontjába Székesfehérváron, azMH
Összhaderõnemi Parancsnokság bázisán és
vele együttmûködésben újabb szakmai kon-
ferenciát tartottunk (ezúttal a Tudomány ün-
nepéhez kapcsolódó rendezvények sorában).
Mindkét fórum szervezésében oroszlánrészt
vállalt a Társaság Védelemgazdasági illetve
Logisztikai szakosztálya.

Október 30-án Pécsett tartottunk konfe-
renciát a haderõ és a biztonság kapcsolatának
elemzése céljából. A rendezvény egyik társ-
szervezõje az MHTT volt, közvetlen felelõse
pedig a dél-dunántúli tagozat.

November 25-én a Hadtudományi Tár-
saság szerepvállalásával, a Tüzér szakosztály
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közvetlen szervezésében tudományos konfe-
rencia került megrendezésre a korszerû tech-
nikai fejlesztésekrõl, különös tekintettel a
missziókban részt vevõ állomány biztonságá-
nak biztosítására.

November 27-én az Elektronikai, Infor-
matikai és Robotikai szakosztály megtartotta
soron következõ, immár 8. tudományos kon-
ferenciáját a robothadviselés témakörében.
Mind a plenáris ülésen elhangzott elõadások,
mind a szekciókban megvitatott témák sok
érdeklõdõt vonzottak.

Az utóbbi konferenciák példázzák a Had-
tudományi Társaság és a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem jó együttmûködését,
hiszen társszervezõként vállaltunk szerepet
mindhárom konferencia megrendezésében.

Mindezen, a teljesség igénye nélkül em-
lített események újólag bizonyítják, hogy a
Magyar Hadtudományi Társaság benne van

a tudományos közélet fõ sodrában, hazai és
nemzetközi viszonylatban is figyelemre
méltó rendezvények házigazdájaként, szer-
vezõjeként vagy társszervezõjeként.

A alkalmat felhasználva megemlítem,
hogy a Tudomány ünnepétõl függetlenül is
mindent megteszünk, hogy ez a helyzet ne
változzon, illetve tovább javuljon. Együtt-
mûködve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemmel és az MTA Hadtudományi
Bizottságával kezdeményeztük, hogy konfe-
rencia-sorozat keretében tûzzük – ismételten
– napirendre a hadtudomány fogalmának,
tartalmának, összetevõinek és feladatainak
elemzését. A tervek szerint ezen konferenci-
ákból kettõt 2009-ben szervezünk meg, az
elsõt február–márciusban, a másodikat októ-
ber–novemberben.

Dr. Nagy László nyá. ezredes
az MHTT elnöke
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Búcsú egy kedves baráttól, munkatárstól
DR. IVÁN DEZSÕ

nyá. ezredes,
a Társaság egykori
titkárságvezetõje
2008. június 2-án,
életének 80. évében

elhunyt.

Szeretett és tisztelt barátunk, bajtársunk, a
magyar katonai repülés II. világháború
utáni idõszakának aktív részese, neves
kutatója, a korszak avatott krónikása,
dr. Iván Dezsõ nyugállományú ezredes.
Az „aranykoszorús” I. osztályú kiváló va-
dászrepülõ, akit 1948 júniusában avattak
tisztté, s 1950-ben Jak–9-es, 1951-ben pedig
a sugárhajtómûves MiG–15-ös tanfolya-
mot végezte el, majd szemlélõi, szakág-
vezetõi és különféle parancsnoki beosztá-
sokat látott el. Éveken át képviselõje volt
a magyar légierõnek az EFE törzsében.

Nyugállományba kerülve is a magyar
repülés és a hadtudomány szolgálatában
tevékenykedett. Közel egy évtizeden át a
Magyar Hadtudományi Társaság titkár-
ságvezetõje, s még volt energiája korábbi
kutatásainak eredményét, a Magyar Légi-
erõ II. világháború utáni történetét könyv
formájában elkészíteni. Megromlott egész-
ségi állapota ellenére egészen haláláig
dolgozott, a magyar katonai repülés emlé-
keit tárta fel az utókor számára.

A kitûnõ barátot, bajtársat és munka-
társat 2008. július 7-én a gyászoló család és
sok-sok barát, volt munkatárs kísérte
utolsó útjára, a Rákoskeresztúri Újközte-
metõben, ahol katonai tiszteletadással
vettünk tõle végsõ búcsút.

Drága Barátunk! Nyugodj békében!
Emléked, míg élünk, szívünkben õrizzük!

Sok barátod, tisztelõd és a Társaság
tagjai nevében búcsúzik tõled: Szabó József


