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TISZTÚJÍTÁS

Három év mérlege

Tisztújító küldöttgyûlést tartott

a Magyar Hadtudományi Társaság

A 2015 õszén megtartott jubileumi közgyûlés után ismét ünnepélyes eseményre

került sor a Magyar Hadtudományi Társaságnál: 2016. február 26-án beszámo-

ló-tisztújító küldöttgyûlés alkalmából gyûltek össze a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem Hungária körúti objektumának dísztermében a szakosztályok szavazati joggal

rendelkezõ küldöttei és a meghívott vendégek.

A beszámoló és a munkaterv
1

Eredményekben gazdag három évrõl adott számot a Magyar Hadtudományi Társa-

ság (MHTT) elnökségének cikluszáró jelentése. Az egész beszámolási idõszakot
2

átfogta a Társaság fennállásának 25. évfordulójáról történõ méltó megemlékezés elõ-

készítése és végrehajtása. Mindennek fontos elemeit képezte a Hadtudomány jubile-

umi számának összeállítása, valamint a jubileumi emlékérme
3

kibocsátása, végezetül a

2015. október 13-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Kampuszának

dísztermében tartott ünnepi megemlékezés.

2014 februárjában ünnepélyes keretek között megtörtént Tanárky Sándor emlék-

helyének kialakítása. Az emléktábla az egyetemi könyvtár bejáratánál található, Kiss

Károly emléktáblájával szimmetrikusan szemben.

A Társaság központi rendezvényeinek gerincét 2009-tõl folyamatosan a Napjaink

hadtudománya elnevezésû konferencia-sorozat képezi. 2011 tavaszán sikeres elõ-

adás-sorozat indult Mindenki hadtudománya összefoglaló címmel, együttmûködésben

a Honvéd Kulturális Központtal.

1 A beszámoló és a munkaterv, valamint a kapcsolódó anyagok teljes szövege megtalálható a Társaság

honlapján Küldöttgyûlés 2016 címszó alatt. http://www.mhtt.eu/index.php (A letöltés ideje: 2016.

március 15.)

2 A beszámolási ciklus a 2013. március elsejei küldöttgyûléstõl a jelen küldöttgyûlésig eltelt 36 hónapot

jelenti.

3 Az emlékérmet a még mindig aktív alapító tagok elismerésképpen, továbbá a Társaság kiemelt együtt-

mûködõ partnereinek képviselõi kaptak. A további példányokat térítés ellenében értékesítették.



A Magyar Hadtudományi Társaság a beszámolási ciklus mindhárom évében

meghirdette saját tudományos, jeligés pályázatát.

A Hadtudomány címû folyóirat a beszámolási idõszakban is eredményesen

betöltötte funkcióját. A rovatrend 2013-ban történt megújítása idõszerûnek és ered-

ményesnek bizonyult. A folyóirat archívumában fellelhetõ írások hozzáférhetõek a

Társaság honlapján (http://www.mhtt.eu/hadtudomany/archivum.html). A közle-

mények visszakereshetõsége megfelel a Magyar Tudományos Mûvek Tára (MTMT)

követelményeinek. A tanulmányok bekerülnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

elektronikus katalógusába, valamint az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és

Információs Központja (MTA KIK) által mûködtetett REAL adatbázisba. 2014-tõl a

folyóirat DOI-azonosítóval ellátott közleményei megtalálhatók a DOI-adatbázisban

is, amely lehetõvé teszi, megkönnyíti a Hadtudomány nemzetközi elérhetõségét.

Örvendetes hír, hogy a legutóbbi hónapokban az NKE kezdeményezésére új

lendületet kapott az 1995-ben megjelent Hadtudományi Lexikon megújítása, esetleg

kiegészítése. Ez azonban már a következõ évek egyik legfontosabb feladata lesz.

A beszámolási idõszakban is folytatódott a szoros együttmûködés az MTA Hadtu-

dományi Bizottságával, amelyet immár számos közösen szervezett színvonalas tudo-

mányos konferencia fémjelez. A Hadtudomány címû folyóirat 2013-ban vált az MHTT

és az MTA Hadtudományi Bizottsága közös kiadványává. Jó és sokoldalú a Társaság

kapcsolata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A más szervekkel, tudományos tár-

saságokkal kötött együttmûködési szerzõdések száma immár meghaladja a húszat.
4

A ciklus jelentõs eredménye volt a Társaság Alapszabályának, Szervezeti és

Mûködési Szabályzatnak, valamint az utóbbi mellékleteinek, az úgynevezett másod-

lagos szabályzóknak
5

a megújítása.

Az Alapszabályt minden egyes módosítás után fel kell terjeszteni a Fõvárosi Tör-

vényszékhez a törvényben elõírt regisztráció érdekében. Jelenleg a 2009-ben elfoga-

dott változat szerepel a törvényszék nyilvántartásában.
6

Áttekinthetõbbé vált a Társaság által alapított és adományozható elismerések

rendszere. Minden elismerés odaítélése esetében jelentõs részt vállalt a döntési javas-

latok elõkészítésében az elnökség mellett mûködõ díjbizottság. A Tanárky-díjat

a beszámolási idõszakban Kovács Gábor a Határõr, Haig Zsolt az Elektronikai, Infor-

matikai és Robotikai, illetve Szabó Tibor, a Tüzér Szakosztály tagja kapta.

A Korponai-díjban részesült 2013-ban Németh András, az Elektronikai, Informatikai és

Robotikai Szakosztály, 2014-ben pedig Bányász Péter, a Védelemgazdasági és Logisz-

tikai Szakosztály tagja.
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4 Az egyes szerzõdések szövege megtalálható a Társaság honlapján. L. http://www.mhtt.eu/index.php

5 Ezek a Gazdálkodási és pénzkezelési szabályzat, Az önkéntes munka nyilvántartásának rendje, A szak-

értõi cím odaítélésének rendje, A díjak, elismerések rendszere, Pályázati szabályzat, A felügyelõ bizott-

ság ügyrendje, Az etikai bizottság ügyrendje, A Hadtudomány szerkesztõbizottságának mûködési sza-

bályzata, az Etikai és fegyelmi szabályzat.

6 2014 novemberében értesítést érkezett az MHTT címére, miszerint a Társaságot törölték a közhasznú

szervezetek sorából, mert elmulasztotta a vonatkozó kérelem ismételt kitöltését és felterjesztését.

A 2015. évi küldöttgyûlés után egyidejûleg felterjesztették a módosított Alapszabályt és a közhasznú-

ság iránti igényüket, a bejegyzést azonban ezúttal is elutasították, újra formai okok miatt.
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A Társaság bevételei a beszámolási idõszakban több forrásból származtak. Ezek

a Honvédelmi Minisztériumtól évenként kapott 3 millió forint, a Honvéd Vezérkar

Hadtudományi Alapítványának kamataiból származó összeg, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia által folyóiratunk megjelentetéséhez nyújtott 1.100.000 forint értékû

támogatás, a tagdíjból származó 1 millió 770 ezer forintnyi bevétel, illetve a személyi

jövedelemadók felajánlott 1%-aiból származó, mintegy 100 000 forint. 2014-ben mini-

mális aktívummal zárult a HR-megoldások a 21. században címû konferencia, köszön-

hetõen a szponzorok hozzájárulásának és az elsõ alkalommal bevezetett részvételi

díjnak, amelyet a rendezvény iránt érdeklõdõ külsõ érdeklõdõk fizettek.

Az elõírt határidõkre megtörténtek az elszámolások a kapott támogatások fel-

használásáról a Honvédelmi Minisztérium és az MTA illetékesei, valamint a HVK

Hadtudományi Alapítvány kuratóriuma elõtt.

Bár a folyóirat immár rendszeresen összevont számai (ti. az 1–2. és a 3–4. lap-

számok) és internetes megjelenésének bõvülése jelentõs összegek megtakarítását tet-

ték lehetõvé, továbbra is a Hadtudomány megjelentetése képezi a Társaság kiadásai-

nak legnagyobb tételét. Jelentõs kifizetéseket jelentenek az elismerések költségei, a

pályázati felhívásokra beérkezett pályamûvek díjazása, továbbá az elnök tisztelet-

díja, a titkárságvezetõ javadalmazása, a könyvelõi szolgáltatás igénybevétele, a pos-

taköltségek, az irodaszerek beszerzése. Rendszeressé váltak a szervezeti egységek

visszaigénylései is. A 2015. évi kiadásokat tovább növelték a jubileumi közgyûlés

költségei és a jubileumi emlékérmek kibocsátása.

Nem függetlenül a takarékossági megfontolásoktól, a vezetõ testületek, a szak-

osztályok, a területi tagozatok és a klubok a megosztandó információk növekvõ

hányadát a Társaság honlapjának felhasználásával (http://www.mhtt.eu/index.php)

juttatják el a tagsághoz, a szervezeti egységekhez és partnereikhez.

2013. január elsejei hatállyal felfüggesztette mûködését a Vám- és Pénzügyõr-

ségi Szakosztály, amely már hosszabb ideje válságos helyzetbe került. Továbbra sem

tud magára találni – a formális újjáalakulás ellenére – a Szárazföldi Mûveleti Szakosz-

tály. Örvendetes hír viszont, hogy újra mozgásba lendült a Dél-dunántúli Tagozat,

és a vezetési válság után talán új életet kezd a Debreceni Tagozat. Ismét napirendre

került a Székesfehérvári Tagozat újjáalakításának régóta érlelõdõ gondolata, amely-

hez sikerült megnyerni az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

támogatását is. Ismételten igény mutatkozik arra, hogy a Társaság alakítsa ki és fej-

lessze kapcsolatait a hasonló profilú külföldi egyesületekkel, társaságokkal, a NATO

és az Európai Unió tudományos és kutatási központjaival, szervezeteivel.

Immáron a Társaság rendelkezésére áll egy olyan informatikai rendszer, amelynek

bázisán – természetesen a szakosztályok tevõleges közremûködésével – lehetõvé válik a

tagnyilvántartás gyökeres megújítása. Amikor a rendszer – várhatóan 2016 folyamán –

teljesen elkészül, egy-egy rákeresés alkalmával nagyon sokféle szûrésre (például életkor,

végzettség, doktori fokozat, szakirányultság szerint stb.) kínálkozik majd lehetõség.

A szervezeti egységektõl származó, nem teljes körû adatok szerint a tagság

15%-a 35 év alatti, 55%-a 35–62 év közötti és 30%-a 62 évnél idõsebb.

2014-tõl a küldöttgyûlésnek törölnie kell a tagnyilvántartásból azokat, akik

a figyelmeztetés és a felszólítás ellenére sem fizették meg a tagdíjat.

*

BERTALAN GYÖRGY: Három év mérlege



Megválasztását követõen az új elnökség és intézõ bizottság átveszi a Magyar Hadtu-

dományi Társaság tevékenységének szervezését. Ezzel együtt – mivel a munkatervet

is a jelen küldöttgyûlés fogadja el – tulajdonképpen megörökli a 2016-ra vonatkozó

elképzeléseket is.
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Ennek alapján folytatni kell a Mindenki hadtudománya összefoglaló címmel

meghirdetett szabadegyetemi elõadás-sorozatot és a korábban sikeresnek bizonyult

Napjaink hadtudománya címû konferencia-sorozatot. Természetesen továbbra is

meg kell jelentetni a Hadtudomány címû folyóiratot, amelynek 2016-ban is két össze-

vont lapszáma lát napvilágot nyomdai, egy pedig elektronikus kivitelezésben.

A 2016-os munkaterv is tartalmazza a Tanárky-díjra és a Korponay-díjra alkal-

mas és méltó jelöltek kiválasztását, munkájuk elismerését.

2016 januárjában megtörtént a Honvédelmi Minisztériummal kötendõ hosszú

távú megállapodás tervezetének felterjesztése. A megállapodás végleges formába

öntése és jóváhagyása már az új vezetõ testületek fontos feladata.

A küldöttgyûlés

Az elõterjesztések elfogadtatása

„A szóbeli kiegészítés rendeltetése, hogy összefoglalja a legutóbb elnökségi ülés és a mostani

küldöttgyûlés közötti idõszak eseményeit” – kezdte az elnökség jelentésének szóbeli

kiegészítését Nagy László, az MHTT elnöke.

Nos, az elmúlt három hét legfontosabb eseményei: több szakosztály ebben az

idõszakban készítette el jelentését (megjegyzendõ, hogy néhány szakosztály elmu-

lasztotta összeállítani és leadni azt); a Debreceni tagozat megküldte az újjáalakulásá-

ról szóló jegyzõkönyvet és húsz új tag belépési nyilatkozatát. Szabó Tibor, a

Tanárky-díj elmúlt évi kitüntetettje, 2016. február 5-én, az elnökségi ülés keretében

megkoszorúzta Tanárky Sándor emléktábláját. Az elnökségi ülésen megtörtént a

megállapodás aláírása a Katasztrófavédelem Országos Fõigazgatóságának Tudomá-

nyos Tanácsával. Ugyancsak megtörtént egy kerekasztal beszélgetés elõkészítése

2016. március 24-ére a minõsített idõszakok igazgatási kérdéseirõl a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem, a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Magyar Katonai Jogi

és Hadijogi Társaság és a Magyar Hadtudományi Társaság közös szervezésében. Az

elérendõ cél: annak felmérése, hogy egy nagyobb lélegzetû, több résztvevõs konfe-

renciának van-e létjogosultsága a témában.

El kell dönteni, hogy melyek legyenek a 2016. év kiemelt központi rendezvénye-

inek témái. Az írásos beszámolóban megfogalmazott javaslatok: „A Magyar Honvéd-

ség és más fegyveres szervek gyakorlati együttmûködése az új típusú biztonsági

kihívások kezelésében”, illetve a másik javaslat: „A Magyar Honvédség humán,

illetve haditechnikai fejlesztésének helyzete”. Ezek természetesen munkacímek.

Az új elnökség és az intézõ bizottság megöröklik a 2016-ra vonatkozó elképze-

léseket, tehát a munkatervet is, amelyet ugyancsak a küldöttgyûlésnek kell jóváhagynia.
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7 A Társaság 2016. évi központi terve nem tartalmazza a szervezeti egységek által saját hatáskörben ter-

vezett rendezvényeket. Többségük gazdag programot fogalmazott meg a 2016. évre is.
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Számos feladat hárul az új vezetõ szervekre. A legfontosabb iránymutató a megõrizni

és megújulni jelszava, ezen belül a jubileum alkalmából megkezdett kronológia továb-

bi gazdagítása, a megtörtént jeles események felsorolásának mind teljesebbé tétele.

A jelen küldöttgyûlésen ismételten foglalkozni kell az alapszabállyal, amelyet –

formai okokra hivatkozva – kétszer is visszadobott a Fõvárosi Törvényszék. Pillanat-

nyilag nem él a Társaság közhasznú státusza sem, de ennek hátránya nem érzékel-

hetõ. Az e kérdésekben való döntés, illetve a szükséges lépések megtétele ugyancsak

az új vezetésre hárul, csak úgy, mint egy hosszú távú szerzõdéses együttmûködés

kialakítása a Honvédelmi Minisztérium vezetésével. Körvonalazódik a megállapo-

dás a Budapest Helyõrségi Dandárral – egyebek mellett a Társaság irodáinak igény-

bevételét illetõen is.

Hatalmas feladat jelentkezik a Hadtudományi lexikon megújítása kapcsán,

amelyben az MHTT egyik legfontosabb együttmûködõ partnere a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetem vezetése. A kivitelezés motorja az együttmûködõ partnerek pénzügyi

hozzájárulása és a Társaság szellemi kapacitása lehet.

Napirenden van az új Tanárky-emlékplakett elkészíttetése, mivel a korábban

készült példányok közül már csak egy áll rendelkezésre.

A tisztújítás után az önkéntes szerzõdésekre vonatkozó szabályozók elõírásai

szerint meg kell újítani minden egyes szerzõdést az intézõ bizottság tagjaival, a fel-

ügyelõ bizottság és az etikai bizottság elnökével, és a szervezeti egységek elnökeivel,

mert a Társaságot képviselõ fél személyében változás következik be.

A leköszönõ elnökség lezárt pénzügyi évet hagy örökül utódjára. Az átadás-át-

vétel megtörténtérõl jegyzõkönyv készül, amelyet a leköszönõ és az új elnök, vala-

mint a gazdasági elnökhelyettesek írnak alá.

Tekintve, hogy az eddigi vezetõ szerveknek a mai tisztújító küldöttgyûléssel lejárt a

mandátuma, ezért a régi összetételû testületek tagjai ezennel lemondanak. „Magam

három évig elnökhelyettes, hat évig alelnök és tizenkét évig elnök voltam. Ennek során mindig igye-

keztem méltó lenni elõdeimhez, Móricz Lajos ezredes és Szabó József vezérõrnagy urakhoz. E he-

lyen szeretnék köszönetet mondani az elnökség tagjainak, a választott tisztségviselõknek, a szerve-

zeti egységek vezetõinek és az egész tagságnak az állandó, bár néha talán változó intenzitású támo-

gatásért, amelyet munkámhoz nyújtottak.” – zárta jelentését a leköszönõ elnök, aki végezetül

elismerõ oklevelet adott át az elmúlt évben kiemelkedõ munkát végzett tagoknak.

*

Dr. Janza Frigyes rendõr vezérõrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság

(MRTT) fõtitkára az MRTT nevében köszönte meg a meghívást és tolmácsolta a Tár-

saság elnökének, dr. Korinek Lászlónak az üdvözletét. Elmondta, hogy Magyarország

belügyminisztere elismerésben és dísztõr tárgyjutalomban részesíti a Magyar Hadtu-

dományi Társaság leköszönõ elnökét, amelynek átadására õt kérte fel. A miniszter úr

ezzel a jelképpel köszöni meg az együttmûködést, ami az elmúlt 10–12 évben jel-

lemzõ volt. A „…fegyverbarátság … a legfontosabb záloga és feltétele annak, hogy az új

típusú biztonsági kihívásoknak a tudomány területén is együttmûködve tudjuk biztosítani azt

a feladatot, amelyik jellemzõ a testületeinkre” – fogalmazott Janza tábornok. Végezetül,

hangsúlyozva, hogy további baráti együttmûködésre számít az MHTT részérõl, sze-

mély szerinti is köszönetet mondott az MRTT-nek nyújtott támogatásért.

BERTALAN GYÖRGY: Három év mérlege



*

Gáspár Tamás, az MHTT gazdasági elnökhelyettese arról tájékoztatta a küldötteket,

miszerint 2015-ben a Társaság bevételei (6.856.000 forint) az elõzõ évhez képest kb.

140 000 forinttal, ráfordításai (6.717.000 forint) pedig 90.000 forinttal emelkedtek. Az

aktívum tehát 139.000 forint.

Tavaly is folytatódott a megelõzõ évek pozitív tendenciája: növekedtek a tagdí-

jakból származó bevételek és elérték a közel 2 millió forintos összeget. A személyi

jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg 2015-ben 98.000 forint volt. Tekintve, hogy

idõközben beérkezett az MTA támogatása, jelenleg valamivel több, mint 2 millió

forint áll a Társaság rendelkezésére.

A vonatkozó mutatók alapján a Társaság minden kategóriában megfelel a köz-

hasznúsági elõírásoknak.

Az idei pénzügyi tervet illetõen a fõ támogatók és a támogatások összege várha-

tóan nem változik. Az egyes bevételeket jelentõsen érintette a banki kamatok ala-

csony szintje. Ez leginkább a HVK alapítványának támogatásánál érzékelhetõ, amely

a korábbi évenkénti 700.000 forint helyett tavaly csupán 160.000 forintos bevételt

jelentett. De a lekötött pénzeszközök is csak minimális kamatot realizáltak.

2016-ra 7 315.000 forint bevételt és 7.310.000 forint kiadást tervezett az elnökség.

A kiadások legjelentõsebb részét, kb. 2/3-át a személyi kiadások (4.810.000 forint), 1/3-át

a dologi kiadások (a Hadtudomány nyomdai és járulékos költségei, postaköltség,

könyvelési szolgáltatási díj). Összességében egy minimális, 5000 forintos eredménnyel

lehet számolni.

Végezetül köszönetet mondott azért a megtiszteltetésért, hogy négy évig õ lát-

hatta el a gazdasági elnökhelyettesi pozíciót és kérte a küldötteket (rajtuk keresztül a

tagságot), hogy munkájában hasonló módon támogassák utódját.
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Nagy Lászlót, a MHTT leköszönõ elnökét

Magyarország belügyminisztere elismerésben és dísztõr tárgyjutalomban részesítette,

amelyet Dr. Janza Frigyes rendõr vezérõrnagy adott át
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Csontos András, a Felügyelõ Bizottság (FB) leköszönõ elnöke szerint az MHTT

teljesen normális hároméves ciklust zár. Az FB a tevékenységére vonatkozó szabá-

lyozók alapján végezte munkáját és tevékenyen közremûködött a Társaság új szabá-

lyozó rendszerének kimunkálásában. Az ellenõrzések során komoly problémákat

nem tapasztaltak. Az elnökség beszámolóját az FB tagjai áttanulmányozták, az abban

foglaltakkal egyetértettek és a küldöttgyûlésnek elfogadásra javasolják.

Az elmúlt idõszakban nem volt olyan probléma, ami az Etikai Bizottság (EB) mun-

káját igényelte volna – kezdte jelentését Haig Zsolt, a bizottság elnöke. Az EB a tevé-

kenységére vonatkozó szabályozók alapján végezte munkáját. Az MHTT tagjainak eti-

kai, fõként tudományetikai magatartásában probléma nem merült fel. Az EB a válasz-

tási ciklusban folyamatosan képviseltette magát a vezetõ szervek rendezvényein és

segítette azok munkáját. Függetlenül attól, hogy bejelentést nem kaptak, két gondot

érzékelnek: a tagdíj-fizetésben idõnként felmerülõ problémákat és azt, hogy néhány

szakosztály nem adott le jelentést hároméves munkájáról. Ezek részben etikai, részben

szervezeti problémák, de mindenképpen figyelmet igényelnek. Köszönetet mondott a

vezetõ szervek és a tagság részérõl megtapasztalt együttmûködési készségért.

*

A küldöttgyûlés az elnökség és a bizottságok beszámolóit, valamint a munkatervet

vita nélkül elfogadta.

A jelölések

Zán Krisztina, a jelölõbizottság képviselõje tájékoztatta a küldötteket a bizottság tevé-

kenységérõl és elõterjesztette a különbözõ tisztségek betöltõire vonatkozó személyi

javaslatokat.

A küldöttek egyike, Resperger István, élve a helyszíni jelölés lehetõségével, a jelö-

lõbizottságétól eltérõ javaslatokat tett a megválasztandó elnökhelyettesek szemé-

lyére, õt pedig, ugyancsak a helyszínen, Kiss Álmos Péter elnöknek javasolta. A várat-

lan szituáció rövid értelmezését követõen a levezetõ elnök, Szenes Zoltán felmérte,

hogy az újonnan javasoltak közül kik vannak jelen, majd egyenként megkérdezte

tõlük, vállalják-e a jelölést. A jelenlevõ és a jelölést vállaló új jelöltek nevei – a küldöt-

tek egyetértésével – felkerültek a szavazólapokra.

Tekintve, hogy Tömböl László az eredeti javaslat szerint elnökjelöltként szerepelt

az elõkészített szavazólapokon, a helyszíni jelölésen azonban javaslatot kapott

elnökhelyettes-jelöltként is, így a szavazás két körben zajlott. Az elsõ körben sza-

vazni kellett a Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja cím odaítélésérõl, amelynek

jelöltje Nagy László, a Társaság leköszönõ elnöke volt. Továbbá az elnök és az alel-

nök személyérõl. A második körben pedig az elnökhelyettesek, a bizottsági elnökök

és tagok személyérõl kellett dönteniük a szavazásra jogosultaknak.

*

A szavazást megelõzõen az elnökjelöltek és az alelnök jelölt lehetõséget kaptak arra,

hogy röviden összefoglalják programjukat.

BERTALAN GYÖRGY: Három év mérlege



Az elnökségre pályázó Ráth Tamás bemutatkozó beszédében Kármán Tódorra

utalt, akinek javaslatára a NATO tudományos szerve létrejött. Neki tulajdonította azt

a kijelentést, miszerint „…a tudósok nem tudnak megfelelõ technológiát, haditechnikát és

más eszközt fejleszteni, ha nem értik meg a hadmûveletek lényegét. A katonák pedig nem fogják

tudni elmondani a tudósoknak, hogy mire van szükségük, ha nem értik meg a tudomány, a

technológia legfontosabb eredményeit”. Az MHTT komoly tudással és tapasztalattal ren-

delkezik. Nyitni kell azonban a többi tudományos mûhely irányában.

A Magyar Tudományos Akadémia – mások mellett – katonatisztek javaslatára

jött létre. Széchenyi István õrnagy egyike volt az azoknak, akik ehhez anyagilag is

jelentõsen hozzájárultak.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a legkomolyabb mûszaki fejlesztések

világszerte szinte mindig a védelmi szféra megrendelésére készültek. És most, ami-

kor Magyarországon kormányzati szinten is megfogalmazódik az igény arra, hogy

valamit kezdeni kellene a hadiiparral, a Társaság számára nagy lehetõségek kínál-

koznak. Fel kellene venni tehát a kapcsolatot (nemzetközi méretekben is) az ebben

érintett, érdekelt cégekkel.

A mûszaki egyetemen valamikor régen az egyik tanára azt mondta neki, hogy

„a legnagyobb tudomány: eladni a tudományt”. Vagyis fontos, hogy a különbözõ szakosz-

tályok keressék a maguk számára a lehetõségeket, a feladatokat, amelyek bevételek-

hez juttathatják a szakosztályt és a Társaságot egyaránt. Nagyon fontos további fel-

adat az ifjúság bevonása a Társaság tevékenységébe, a tudományos munkába. Ami-

kor az amerikai NASA-nál valamely program befejezõdik, akkor az addigi

projektben közremûködõ tudósoktól elköszönnek, és másokat vonnak be a mun-

kába az egyetemekrõl, mert „nem azon a sínen kell továbbmenni”. Sok helyen kell tehát

elõadásokat tartani más egyetemeken ahhoz, hogy a fiatalok felfedezzék a maguk

számára a tudományt, a hadtudományt.

Õ személy szerint 47 évet szolgált a Magyar Honvédségben és ebbõl 38 évet

kutatás-fejlesztéssel, tudományszervezéssel tölthetett. Számára a legnagyobb ered-

mény, hogy létrehozott egy magyar–svéd együttmûködést a lopakodó technológiák-

kal összefüggõ fejlesztésekre. Hogy ebben kíván-e szerepet vállalni a magyar légierõ,

azt nem tudja, de az MTA fizikai és kémiai kutatóintézeteinek laboratóriumaiban

gyártják azt a mikro-méretû grafitszemcsét, amellyel növelhetõ a repülõeszközök

radarvédettsége, azt az anyagot, amit a SAAB cég nem tudott elõállítani. „Ezen elnöki

program csakis a Társaság, a tagság tevõleges együttmûködésével válhat valósággá” – zárta

mondandóját.

Tömböl László elmondta, hogy sokakat ismer a jelenlévõk közül, mint ahogy

sokan ismerik õt is. 37 év katonai pályafutás után, 2010-ben került szolgálati nyugál-

lományba a Honvéd Vezérkar fõnöki beosztásból. Ezt megelõzõen különbözõ beosz-

tott tiszti és parancsnoki munkakörökben dolgozott. Pályafutását végigkísérte a

„szolgálni és használni” gondolata. Véleménye szerint ez a gondolat, jelszóként az

MHTT számára is vállalható.

Ebben a Társaságban hatalmas szellemi potenciál halmozódott fel negyedszáza-

dos története alatt és ezt a tudást használni, mûködtetni kell az ország, a Magyar

Honvédség és az emberek javára. Ehhez pedig nyitottnak és láthatónak kell lenni.

Láthatónak kell lenni a Társaság meglevõ kapcsolatain keresztül és a megnyitandó
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új kapcsolatok útján. Közelebb kell kerülni a magyar társadalomhoz, amellyel meg

kell ismertetnünk, hogy kik vagyunk, amelyben tudatosítanunk kell, hogy mit

jelent a honvédelem ügye és ebben kinek milyen szerepe és feladata van. Nyitni

kell a nemzetközi tudományos élet felé is. A NATO, az Európai Unió, – amelyeknek

hazánk is tagja, – jelenthetnek számunkra olyan segítséget, ami lehetõvé teszi szá-

munkra a kitekintést. Elõre kell néznünk és látnunk, majd ennek megfelelõen kell

dolgoznunk.

A másik fontos jelszó, amelyet a leköszönõ elnökség beszámolója is tartalmaz, a

„megtartani és megújulni” jelszava. „Megtartani” az értékeket és „megújulni” a fiatalok

bevonásával, új gondolatok megvalósításával és új módszerek bevezetésével.

„Amennyiben a jelen lévõk megválasztanak, akkor a Társaság elnökeként, ha nem, akkor a Légi-

erõ szakosztály tagjaként fogom ezeket az értékeket képviselni” – fejezte be programbe-

szédét Tömböl László.

Resperger István megköszönte a fair play-t, hogy helyszíni jelöltként õ is

elmondhatja programbeszédét, amit három szó köré építve kívánt megfogalmazni.

Ezek: az értékek, a fiatal Ludovika Zászlóalj és az, hogy egy szerethetõbb, érthetõbb,

elismertebb hadtudományt szeretne mûvelni a jelenlévõkkel közösen. Az NKE a

világ egyik legjobb egyeteme, a Hadtudományi és Honvédtisztképzõ kar az egyet-

len, ahol katonai képzés van, ahol a hadtudományt oktatják az alapoktól a doktori

szintig. Ezt vigyük át a köztudatba szerethetõen, érthetõen, szakmailag!

Király László elmondta, hogy megválasztása esetén az utolsó ciklust vállalja a

Társaság alelnökeként. A vezetésében a folyamatosságot szeretné képviselni. Meg-

levõ értékeinket – megítélése szerint – a Hadtudomány címû folyóirat révén tudjuk a

nyilvánosság számára elérhetõvé tenni, amelynek szerkesztõbizottságát vezette

eddig. Örömmel jelenti, hogy – a Társaság honlapján is megtekinthetõ látogatottsági

térkép tanúsága szerint – a folyóiratra határainkon túlról, Európán kívülrõl is ráke-

resnek érdeklõdõk. Ezt a munkát szeretné folytatni és itt jelenti ki, hogy bárki lesz az

elnök, megválasztása esetén teljes mértékben támogatni fogja a munkáját és kész

lesz helyettesíteni, amikor erre felkérést kap.

A választás

Horváth Attila, a szavazatszedõ bizottság elnöke jelentését azzal kezdte, hogy – tekin-

tettel a helyszíni jelölésekre – nem volt könnyû dolga neki és alkalmi munkatársai-

nak, ezért a biztonság kedvéért inkább háromszor számolták át a szavazatokat.

Ennek ellenére kéri, hogy a szavazólapokat lezárt urnában legalább egy cikluson át

õrizze meg az új elnökség. Ezek után ismertette a szavazás eredményét. Eszerint

– A Társaság Örökös Tagja címet elnyerte Nagy László.

– A Társaság elnökének személyére beérkezett szavazatok erõsorrendje:

Tömböl László, Ráth Tamás, Resperger István.

Ennek alapján a Társaság elnöke Tömböl László lett.

– A Társaság alelnökének Király Lászlót választották.

– Gazdasági elnökhelyettes: Moldvai Rita.
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– Elnökhelyettesek: Kiss-Benedek József, Krizbai János,

Németh András és Siposné Kecskeméthy Klára.

(Jelölést kapott még: Besenyõ János, Forgács Balázs, Fórizs Sándor és

Németh József.)

– A felügyelõ bizottság elnöke: Csery-Szûcs Péter,

tagjai: Markal Marietta és Ritecz György.

– Az etikai bizottság elnöke: Haig Zsolt, tagjai: Hegedüs Henrik és Krajnc Zoltán.

* * *

Mintegy az elõzõ ciklus és a jelen rendezvény lezárásaként Tömböl László, immáron

megválasztott elnökként a maga és a most megválasztott tisztségviselõk nevében

mondott köszönetet a kapott bizalomért. Megköszönte a lejárt mandátumú elnökség

valamennyi tagjának azt a munkát, amit az elmúlt ciklusban, ciklusokban végeztek a

Társaság, a hadtudomány érdekében, majd a küldöttekhez fordulva a következõ sza-

vakkal kérte a támogatást az MHTT élén végzendõ munkához: „…A tudás bennetek,

önökben van, ennek a tudásnak ki kell jönni, elõ kell jönni ahhoz, azt alkotó módon az ország,

a Magyar Honvédség és a hadtudomány javára tudjuk fordítani.”

Bertalan György
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