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Gondolatok a Hadtudományi Szekcióról 
a XXV. (jubileumi) Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából

Dr. Koczka József 
ezredes, az OTDT Hadtudományi Szakmai Bizottság elnöke

A felsõoktatási intézményekben több évtizede óta mûködõ tudományos diákkörök fon-
tos elemei és területei az oktatási rendszernek. Szinte helyettesíthetetlen keretét jelentik a
tehetségek kiválasztódásának és kiválasztásának, a tudományos pályára való irányításnak.
A tudományos diákkörökben elért siker egyik igen fontos forrása a közös munkán alapuló
személyes kapcsolat a tanár és a diák(ok) között, a diákok megfelelõ motiválása a kutató-
munkára, valamint a tanszékek kutató munkájába a tehetséges, érdeklõdõ személyeknek a
bevonása.

A tudományos diákköri munka igazi értékét a nyilvánosság elõtti színvonalas szakmai bí-
rálat adja, aminek elsõ színterei az intézményi konferenciák. Az itt kiválasztott színvonalas,
értékes munkák kerülhetnek a megmérettetés következõ színterére, az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára. Ott szekciókban, az azonos szakmai területeken végzett kuta-
tások eredményeit ismertetõ dolgozatok kerülnek bemutatásra, bírálatra, a kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtók elismerésre.

Az országos méretû szakmai megmérettetések elsõ alkalommal 1955-ben voltak. Az az-
óta eltelt harminchat év alatt huszonnégy alkalommal rendeztek Országos Tudományos Di-
ákköri Konferenciákat. 2001. áprilisában rendezik meg a XXV. tehát jubileumi Országos Tu-
dományos Diákköri Konferenciát. Ennek keretében szervezzük a Hadtudományi Szekció
rendezvényeit is, ami szám szerint a hetedik lesz az OTDK történetében.

Ennek az eltérésnek számos tényezõje van, amik közül az egyik leglényegesebb, hogy idõ
kellett, amíg a katonai felsõoktatás kimozdult az önmaga által teremtett elzárkózottságából
és elérte azt a szakmai, valamint tudományos színvonalat, hogy az országos nyilvánosság elé
léphessen. Másik nagyon lényeges dolog volt, hogy a hadtudomány, mint tudományterület
elismerése a polgári szférában csak igen kemény, hosszantartóan eredményes tudományos
tevékenység eredményeként volt lehetséges.

A XIX. OTDK keretében a Hadtudományi Szekció elsõ rendezvényére 1989. április 5-7.
között került sor Budapesten, a Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskolán. Nyolc intézmény
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA), Kossuth Lajos Katonai Fõiskola (KLKF), Zalka
Máté Katonai Mûszaki Fõiskola (ZMKMF), Killián György Mûszaki Fõiskola (KGYRMF),
Rendõrtiszti Fõiskola (RTF), Budapesti Mûszaki Egyetem (BME), Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem (ELTE), Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola (BDTF) száztizenhárom pá-
lyamunkával vett részt a konferencián.

A Hadtudományi Szekció elsõ konferenciája mai szemmel több érdekességgel szolgált. A
KLKF és a BJKMF harminc-harminc pályamunkával, a RTF huszonnyolc-, a ZMKA csak
tíz pályamunkával vett részt a rendezvényen. Ez azt sugallja, hogy a hallgatók tudományos
diákköri munkára való ösztönzése kezdetben a fõiskolákon igen intenzív és eredményes volt.
A ZMKA tíz pályamunkájából viszont arra lehet következtetni, hogy ott egy kicsit nehezebb
volt a hallgatói állomány ez irányú érdeklõdésének a felkeltése. A konferencián a pályamun-
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kákat tizenhárom tagozatban mutatták be, amibõl két tagozat „zárt” volt, ez azt jelentette,
hogy ott titkos minõsítésû anyagokat mutattak be. Ez a tény mai szemmel és értelemmel már
történelmi kategória.

A XX. OTDK keretében (1991. május 20-22.) került megrendezésre a Hadtudományi
Szekció második konferenciája a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (Budapest, Hungária
krt. 9-11.). Erre a konferenciára (az elõzõhöz viszonyítva) mind a bemutatott pályamun-
kák számában, mind pedig a részvételi arányban igen jelentõs átrendezõdés volt jellemzõ.
Hat intézménybõl, (ZMKA, RTF, KLKF, KGYRMF, BJKMF, BOTF) nyolcvan pálya-
munkát mutattak be a hallgatók tizenegy tagozatban. Az átrendezõdés egyik jellemzõje az
akadémiai részvétel megduplázódása, a másik pedig a fõiskolai hallgatók mérsékelt rész-
vétele volt (a KLKF csak négy pályamunkával nevezett a korábbi harminccal szemben).
A ZMKA hallgatói diákköri mozgalmában tehát igen jelentõs elõretörés történt. Ebben
mindenképpen szerepe volt az akkori intézményi tudományos diákköri szervezõ kollektí-
vának. Felismerték a diákköri tevékenységben rejlõ lehetõségeket, de csak igen keserves
és nehéz munkával tudtak eredményt elérni az igen becsontosodott, túlszabályozott szer-
vezetben, intézményben.

A XXI. OTDK (1993. április 5-7.) Hadtudományi Szekcióját, sorrendben a harmadikat
Szolnokon a Szolnoki Repülõ Mûszaki Fõiskola bázisán rendezték meg. Hat intézménytõl
(ZMKA, SZRF, KLKF, BJKMF, RTF, ELTE) kilencvenegy pályamunkát mutattak be, tizen-
négy tagozatban. Az egyes intézmények hallgatói által bemutatott pályamunkák száma to-
vábbi átrendezõdést mutatott. Ötven százalékkal több dolgozattal vettek részt a ZMKA hall-
gatói (elõzõleg húsz, most harminc pályamunka volt). A fõiskolák részérõl, ha minimálisan
is, de nagyobb volt a részvétel. Ez összességében azt jelentette, hogy az egyetemi szinten
egyre eredményesebb munkát végeztek a hallgatói diákkörökben. A szaktanszékek kezdték
bevonni a hallgatókat a kutatási munkáikba.

A XXII. OTDK (1995. április 4-5.) Hadtudományi Szekcióját (sorrendben a negyediket)
Budapesten a Rendõrtiszti Fõiskola bázisán rendezték meg. Kilenc intézmény (ZMKA,
SZRF, KLKF, RTF, BJKMF, BDTF, EKTF, GATE, MEBK) hetvenhat pályamunkával vett
részt a konferencián. A dolgozatokat tizenkét tagozatban mutatták be. A résztvevõ intézmé-
nyek által benyújtott pályamunkák számának elemzésébõl megállapítható, hogy a ZMKA to-
vább növelte a részvételi arányát, míg a BJKMF-nél és a RTF-nél igen jelentõs visszaesés
volt, a SZRF és a KLKF-nél nem volt lényeges változás. Tehát a fõiskolák egy részénél igen
jelentõs megtorpanás, a másik felénél pedig viszonylagos stagnálás mutatkozott. Ugyanak-
kor a ZMKA fakultásainál igen pezsgõ diákköri munka folyt, amit bizonyít az OTDK-ra be-
nyújtott harmincnyolc pályamunka.

A XXIII. OTDK (1997. április 1-3.) Hadtudományi Szekciója (sorrendben az ötödik) ren-
dezvényeit Szentendrén, a volt Kossuth Lajos Katonai Fõiskola, mint a ZMNE fõiskolai ka-
ra rendezte meg. Tizennégy tagozatban, nyolc intézmény hetven pályamunkáját mutatták be.
A Hadtudományi Szekció munkájában ez a konferencia sajátos volt, mert a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem megalakulását követõen ez volt az elsõ országos rendezvény. A
szervezeti integráció azonban nem jelentkezett negatívan a bemutatott pályamunkák színvo-
nalát illetõen. Sõt, a szakmai színvonal határozott emelkedése volt jellemzõ a bemutatott
dolgozatoknál.
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A XXIV. OTDK (1999. április 7-8.) (sorrendben a hatodik) Hadtudományi Szekcióját Bu-
dapesten a Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskola rendezte. Tizenkét tagozatban, tizenegy
intézmény száznégy pályamunkáját mutatták be. Az igen jelentõs számú részvétel egyértel-
mûen bizonyította, hogy az egyetemmé történõ átszervezõdés után újult erõvel, lendületesen
bontakozott ki a diákköri tevékenység. Örvendetes volt, hogy a mennyiségi növekedés mel-
lett a színvonal nem csökkent, hanem egyértelmûen növekedett. Ez a hallgatói állomány fel-
készültségével és az oktató állomány lelkes támogatásával magyarázható. A konferencia ki-
emelkedõ eseménye volt a versenyen kívüli, azzal párhuzamosan megrendezett nemzetközi
tagozat, ahol több külföldi katonai felsõoktatási intézmény hallgatója mutatta be a pálya-
munkáját angol nyelven.

A XXV. OTDK (2001. április 10-11.) (sorrendben a hetedik) Hadtudományi Szekcióját a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vezetés és Szervezéstudományi Kara rendezi.
Száznégy pályamunka tizenöt tagozatban kerül bemutatásra.

Visszatekintve a Hadtudományi Szekció rendezvényeire több jellemzõ sajátosság állapít-
ható meg. Ezek közül a leglényegesebbeket tanulságként célszerû megemlíteni.

A bemutatott pályamunkák számát tekintve (hetven-száztíz) a szekció az ún. „kis szekci-
ók” kategóriájába sorolható. A pályamunkák számának ingadozása az egyes katonai felsõok-
tatási intézményeknél számos, sajátos tényezõre vezethetõ vissza. Ezek közül a leglényege-
sebbek a hallgatói állomány érdeklõdési körének változása, az intézményeknél történt szer-
vezeti változások miatt a szervezõ tanári állomány mozgása, az oktatási formák módosulása
következtében elõálló átmeneti idõszakok nehézségei.

A tudományos kutatási tevékenységre az egyes alakulatoknál a csapatélet sajátosságai
miatt nagyon minimális az igény, inkább nehézséget jelent, semmint támogatottságot élvez-
ne. Ez a magyarázata annak, hogy az állománytáblákban nagyon nehéz lenne tudományos
fokozathoz kötött beosztásokat találni.

A Hadtudományi Szekcióra hosszú idõn keresztül a viszonylagos zártság volt a jellemzõ.
A speciális és titkos anyagokkal, elméletekkel és elvekkel foglalkozó tagozatokba alapvetõ-
en csak a katonai felsõoktatási intézményekbõl tudtak pályamunkákat beküldeni. Bizonyos
nyitás csak a történelmi, a környezetvédelmi és a katonaföldrajzi területeken volt egy-egy
pályamunkával.

Meglehetõsen jelentõsen hatott a hallgatói körök tevékenységére a hallgatók ezirányú ak-
tivitásának növekedése és az intenzívebb doktori képzés beindulása. Erõsítette a motivációt
a köri munkavégzésre, az eredményesebb egyéni kutatói, kidolgozói, publikálási tevékeny-
ségre. Ezzel szorosan összefügg a Pro Scientia Aranyérem kitüntetés vitathatatlanul lelkesítõ
hatása. A kitüntetéssel az Országos Tudományos Diákköri Tanács az ifjúság alkotókészségé-
nek kibontakozását, a szaktudás elmélyítését, a tehetség és az egyéni teljesítmények jobb
megbecsülését, elismerését kívánja elõsegíteni. Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fi-
atal, aki a tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtott és arról pályamunkák, elõadások és tudományos alkotások formájában szá-
mot adott.
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A kitüntetésre a hallgatót az OTDT szakmai bizottságai terjesztik fel az OTDT Titkársá-
gához, amennyiben õt erre az OTDK-n felmutatott szereplése és az addigi összteljesítménye
alapján az intézményi TDT is érdemesnek ítéli. A Hadtudományi Szekcióból eddig Pro
Scientia Aranyérem kitüntetést kaptak:

1989-ben
Antal Zoltán (Killián György Repülõ Mûszaki Fõiskola);
Molnár Eszter (BM Rendõrtiszti Fõiskola);
Teke András (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia).

1991-ben
Padányi József szds. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia);
Pohl Árpád szds. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia);
Kántor Tibor (BM Rendõrtiszti Fõiskola).

1993-ban
Kolossa Sándor szds.(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia);
Kuti Géza szds. (Zrínyi Miklós katonai Akadémia);
Töltési Imre fhdgy. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia).

1995-ben
Horváth Gábor szds. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia);
Magyar István szds. (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia).

1997-ben
Baráth István õrgy. (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem);
Resperger István õrgy. (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem).

1999-ben
Lénárt Sándor szds. (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem).

Összegzett következtetésként megállapítható, hogy a tudományos diákköri mozgalom (a
Hadtudományi Szekcióban) az intézményeket ért igen gyakori átszervezés ellenére is töret-
lenül, eredményesen létezik. Többször meghúzták felette a vészharangot, de szerencsére a
kétkedõknek nem lett igazuk. Ebben igen nagy szerepe volt és van annak a megszállott ta-
nári szervezõ rétegnek, akik nem hagyták elsorvadni az értékes diákköri tevékenységet. A
kudarcok nem vették el a kedvüket, hanem inkább újabb lendületet adtak a további munká-
hoz. Örvendetes, hogy az utóbbi konferenciákon a pályamunkák szakmai színvonala növe-
kedett, ami a mennyiségi növekedéssel együtt jó alapot szolgáltat arra az elképzelésre, mi-
szerint a Hadtudományi Szekcióban továbbra is eredményes, magas szakmai színvonalú
hallgatói tudományos diákköri tevékenység lesz.

Forrás: XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 7. Hadtudományi Szekció. Rezümé kötet. 15-19. oldal
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A XXV. OTDK Hadtudományi Szekció megrendezésének támogatói:

Dr. Szabó János a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere
Dr. Pálinkás József a Magyar Köztársaság oktatási minisztere

Dr. Perenyei Tamás a HM közigazgatási államtitkára
Dr. Farkas Tivadar a HM humán intézményrendszert felügyelõ helyettes államtitkár

Dr. Pintér Sándor a Magyar Köztársaság belügyminisztere
Dr. Turi-Kovács Béla a Magyar Köztársaság környezetvédelmi minisztere

Takács Jánosné dr. Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért
és Kutatásért Kuratórium ügyvezetõ elnöke

Havril András altábornagy, a MH vezérkari fõnök helyettese
Mikita János ezredes, a HVK vezetési csoportfõnöke

Talla István vezérõrnagy, a MH Légierõ Vezérkar vezérkari fõnöke
Dr. Orbán Péter r. altábornagy, országos rendõrfõkapitány

Béndek József hõr. vezérõrnagy, a Határõrség országos parancsnoka
Keszthelyi Gyula mk. dandártábornok, 

az MH Összhaderõnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság parancsnoka
Anda Árpád ezredes, az MH ellátó fõnök

Dr. Németh Ernõ ezredes, az MH közlekedési szolgálatfõnök
Morber Ferenc vezérõrnagy, az MK Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatója

mb. fõosztályvezetõje
Gáspár Tibor mk. ezredes, az MH üzembentartási fõnöke

Ternyák István ezredes, az MH elektronikai szolgálatfõnöke
Dr. Blaskó Béla r. dandártábornok, a Rendõrtiszti Fõiskola fõigazgatója

Dr. Rádli Tibor ezredes, a Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Dr. Szabó József nyá. mk. vezérõrnagy, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke

Dr. Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos
Társaság elnöke

Dr. Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum mb. fõigazgatója
Dr. Szabó Miklós akadémikus, egyetemi tanár, 

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Dr. Lipták András akadémikus, egyetemi tanár, 
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok elnöke
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A XXV. OTDK Hadtudományi Szekció beszámolója:

A országos tudományos diákköri mozgalom 2001-ben ünnepli fennállásának 50. évfordu-
lóját. Ez alkalommal a ZMNE Vezetés- és Szervezéstudományi Kara rendezte meg a teljes
jogú taggá vált Hadtudományi Szekció eseményeit, amelyre immár hetedik alkalommal, áp-
rilis 10-11-én került sor. 

Az ügyvezetõ elnöki teendõket Dr. Csûrös János egyetemi tanár a VSZTK dékánja látta
el. Az OTDT Elnökség a szervezõbizottság elnökének Dr. Makkay Imre mk. ezredes egyete-
mi tanárt, titkárának Ványa László mk. alezredes egyetemi adjunktust, és hallgatói képvise-
lõjének pedig Lénárt Sándor mk. õrnagyot, PhD-hallgatónkat kérte fel. A Hadtudományi
Szakbizottság elnökeként Dr. Koczka József nyá. ezds. egyetemi tanár felügyelte a munkát.

1. Nevezések, a tagozatok kialakítása
A hagyományoknak megfelelõen az országos megmérettetés elõtt az egyetem két intéz-

ményi (helyi) tudományos diákköri konferenciát rendezett 2000. május 23-án és 2000. no-
vember 08-án. E két alkalommal összesen 123 dolgozat nyert jogot az OTDK-n való bemu-
tatásra.

2000. április 20-án tettük közzé a Hadtudományi Szekció pályázati felhívását, ahol tizen-
öt tagozatba vártuk a hadtudomány és a katonai mûszaki tudomány különbözõ területeit érin-
tõ pályamunkákat.

Az elõzetes várakozásoktól kissé elmaradva, 107 pályamunkával neveztek a hallgatók.
Több végzett hallgatóra számítottunk, akik még az utolsó évben rendezett intézményi konfe-
rencián vívták ki a részvételi jogot az országos megmérettetésre. Sokan a napi csapatproblé-
mák miatt, a közvetlen ösztönzés hiányában nem vállalták a pályázatot. 

A nevezési dokumentumok kitöltése több kívánnivalót hagyott maga után. Sokan hiányo-
san töltötték ki az adataikat, ezért a szervezõ bizottság saját adataira támaszkodva volt kény-
telen a nevezéseket az Országos Diákköri Tanács Titkársága számára megfelelõ formára és
tartalomra hozni. E munka eredményeképpen a Tanács elfogadta mind a 107 dolgozat neve-
zését, nyilvántartásba vette azokat.

Megkezdõdhetett a tagozatok kialakítása és az írásbeli bíráltatás. Javaslatot dolgoztunk ki
a tagozatok kialakítására és a pályamunkák besorolására, amelyet eljuttatunk a szakmailag
illetékes szaktanszékek és a Hadtudományi Szakmai Bizottság tagjai számára. Kibõvített
szakmai bizottsági ülésen minden érdekelt tanszék véleményét meghallgatva alakítottuk ki a
végleges tagozatbeosztást és a dolgozatok csoportosítását. Javaslatot kértünk a szakmai bírá-
lók személyére is.

2. A bírálatok rendje és tapasztalatai
A Szakmai Bizottság ebben az évben több módosító javaslatot is elfogadott. Így például

az egységes bírálati és értékelési szempontokat a dolgozatok írásbeli és szóbeli értékelésé-
hez, valamint a tagozaton belüli két bíráló általi párhuzamos bíráltatást, amely újítások több
szakterületen egyértelmûen pozitív tapasztalatokat hoztak. Az volt az eredeti cél, hogy a pá-
lyamunkák sorrendiségét azonos mércével mérve, a dolgozatok egymással összehasonlítva
kerüljenek értékelésre, mivel az elmúlt években több kirívó példa is bizonyította, hogy nem
volt minden esetben egyenszilárd a bírálatok rendje és az így felállított sorrendiség sem. Né-
hány szakterületen továbbra is kétszer annyi bírálóra volt szükség, mint a dolgozatok száma.
A bírálatra való kiadásig visszalépett még három pályázó, így összesen 104 dolgozatot bo-
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csátottunk írásbeli bírálatra. Az új rendre jellemzõ, hogy a 104 dolgozatot nem 208, hanem
62 bíráló véleményezte.

Valamennyi bíráló kapott egy felkérõ levelet, amelyben tájékoztattuk a legfontosabb te-
endõkrõl, az értékelés szempontjairól, a visszaérkezés határidejérõl. Mellékeltük a kitölten-
dõ bírálati okmányokat, a dolgozatokat, valamint a tiszteletdíj kifizetéséhez szükséges pénz-
ügyi okmányokat. 

Szintén az idén döntött a Szakmai bizottság arról is, hogy az írásbeli és a szóbeli bírálati
pontszámokat 50-50% arányúra változtatja a korábbi 60-40%-ról. Kísérleti jelleggel új sza-
bályt vezettünk be az írásbeli bírálatok átlagpontszámainak kiszámítására is. Ennek lényege
az volt, hogy amennyiben a két független bíráló 33%-nál, vagyis 17 pontnál nagyobb kü-
lönbségû pontszámot ad, akkor egy harmadik bírálót is fel kell kérni. Erre végül is öt alka-
lommal került sor. A végleges átlagpontszámot a legkisebb érték elhagyása után vett számta-
ni átlag szolgáltatta.

A Hadtudományi Szekcióval kapcsolatos információkat nemcsak papíron, hirdetmények-
ben, hanem az egyetem internetes oldalain is folyamatosan közzétettük. A dolgozatok vissza-
érkezése idõszakában napi frissítéssel kerültek fel az újabb és újabb adatok. Több visszajel-
zést kaptunk arra, hogy nem változott az adattartalom huzamosabb idõn át. Ennek az volt az
oka, hogy a felhasználók gépén nem volt beállítva, hogy az Internet böngészõ a legfrissebb
verziót keresse, vagyis egy korábbi letükrözött oldalt néztek, miközben újabb és újabb verzi-
ók léteztek. Összességében, az információszolgáltatást tekintve az internetes oldalaink be-
váltak, bár elkészítésük és napi karbantartásuk nem kevés munkával járt.

Figyelemre méltó az is, hogy munkánkban nemcsak az információs társadalom napos, ha-
nem az árnyékos oldalával is szembesülnünk kellett. A honlapunkon megjelentetett szervezõ
bizottság tagjainak mindegyike kapott például egy-egy vírusos e-mailt, amit mi a rendez-
vénynek kijáró megkülönböztetett figyelem egyik megnyilvánulásaként értékeltünk. 

Ugyanakkor azt nem értettük, hogy miért az eredményhirdetés elõtt jöttek ezek, amikor
még igazán nem volt oka senkinek esetleg megorrolni ránk.

3. A zsûrik kialakítása, a konferencia lebonyolítása
A zsûri elnökök és tagok felkérésére szintén a szakmailag illetékes szaktanszékek javasla-

tainak megfelelõen került sor. Minden tagozatba 4 fõs zsûrit kértünk fel, amelynek 3 tagja tu-
dományos fokozattal rendelkezõ személy, illetve a saját szakterületén elismert szakember
volt, negyedik tagját pedig kérésünkre a hallgatói önkormányzat delegálta. Az idõközben
egyéb feladataik miatt a zsûrizésbõl távolmaradók helyett folyamatosan kértünk fel újabb és
újabb személyeket, így a konferencia napjára a szakmai zsûrik hiánytalanul biztosítva voltak.

A bírálatok során szakmailag nem publikusnak ítéltek a bírálók még két dolgozatot, így
végül 102 dolgozat indulhatott a szóbeli bemutatóra. 

A szervezés során több alkalommal ülésezett a Szakmai Bizottság, áttekintette az aktuális
feladatokat, és meghallgatta a szervezõket. A rendezvényre kidolgozott forgatókönyv jónak
bizonyult, az elõzetes költségterv is helytálló volt. 

A konferenciára 400 példányban kiadásra került a rezümé kötet és a programfüzet, vala-
mint egy emlékplakett. A megnyitó ünnepségen minden zsûritag, pályázó, konzulens, 
vendég és érdeklõdõ kapott egy részvételi csomagot, amelybe ezeken kívül egy jegyzettömb,
egy egyetemi címeres toll és a hallgatók számára egy egyetemi almanach volt.

Az elõzetes igények alapján tudtunk szállást és étkezést biztosítani azok számára, akik ezt
igényelték.
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A nevezési lapokon kértük, hogy az elõadók jelöljék meg az elõadásukhoz szükséges
technikai eszközöket. Az igényeknek megfelelõen mind a 15 tagozat helyszínén biztosítot-
tunk számítógépet, digitális projektort, írásvetítõt, és ahol kellett, ott diavetítõt, valamint
videomagnetofont, ami az elõzõ évek konferenciáihoz képest jelentõs elõrelépésnek számít.
A hallgatók nagy többsége magabiztosan kezelte és elõadásában használta is ezeket az esz-
közöket, prezentációs programokat.

A megnyitó ünnepségre április 10-én 10.00-kor került sor. A megnyitó beszéd után egy
szinte mindenre kiterjedõ technikai tájékoztató hangzott el a versenyzõk és a zsûrik részére,
majd ezután a tagozatonkénti rendbe csoportosított okmánycsomagokat a zsûrielnökök át-
vették. Ezek az okmánycsomagok magukba foglalták a dolgozatokat, a pontozási útmutató-
kat, pontozólapokat, a jegyzõkönyveket és a szükséges pénzügyi okmányokat.

A konferencia elõadásai fennakadás és technikai meghibásodás nélkül zajlottak le. A ren-
dezésben részt vevõ segítõknek köszönhetõen a bemutatóhelyek berendezése, a regisztráció,
a konferencia, majd a visszarendezés során probléma nem merült fel, anyag nem veszett el,
semmilyen kár nem keletkezett.

Amíg az elsõ nap estéjén a versenyzõk és az érdeklõdõk, konzulensek a Stefánián szerve-
zett esti kikapcsolódásban vettek részt, addig a zsûrielnökök, a Szakmai Bizottság tagjai és a
szervezõ bizottság egy késõ estébe nyúló munkaülésen döntött a helyezésekrõl, a különdíjak
és egyéb jutalmak odaítélésérõl. A záróünnepségen a helyezéseken felül a támogató elöljárók
és szolgálati ág fõnökök jóvoltából jelentõs mennyiségû különdíj és tárgyjutalom került ki-
osztásra.

4. Néhány számadat a Hadtudományi Szekcióról:
A benevezett dolgozatok száma: 107. Ebbõl az Eszterházy Károly fõiskoláról 1, az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról 3, az ELTE Tanárképzõ Fõis-
kolai Karáról 1, a Rendõrtiszti Fõiskoláról 2, a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karáról 1, a
ZMNE BJKMFK-ról 30, a Hadtudományi Karról 42, a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar-
ról pedig 27 származott.

Visszalépett: összesen 5. BJKMFK – 1, HTK – 2, és a VSZTK – 2.
A szóbeli elõadáson további 5 dolgozat nem került bemutatásra a szerzõik távolléte miatt.

BJKMFK – 1, HTK – 1 és a VSZTK – 3.
Összesen tehát 97 dolgozat került bemutatásra, amely az elõzõ konferencia 107-es hason-

ló adatához képest igen jónak mondható, figyelembe véve az idõközben az egyetemet, és
személy szerint a hallgatókat ért megrázkódtatásokat. 

Ahhoz, hogy a hallgatók eljuthattak a szóbeli bemutatóig, 80 konzulens munkája is szük-
séges volt. Közülük 19-en konzultáltak két, vagy több dolgozatot, amelyek közül legalább az
egyik valamilyen elismerésben is részesült. Dr. Horváth Csaba alezredes egymaga 7 dolgo-
zat konzulense volt, négyen konzultáltak 4-et, hatan 3-at, kilencen pedig 2 dolgozatot.

Az írásbeli bírálatokban 62-en vettek részt.
A zsûrikben 65-en dolgoztak. A zsûrik 45 db I., II., és III. helyezést osztottak ki, 43 külön-

díj, tárgyjutalom, illetve jutalomkönyv talált gazdára. Ebbõl a külsõ pályázók 10-et, a
BJKMFK 24-et, a HTK 38-at, a VSZTK pedig 16-ot vitt el. Ez a 45 helyezett mellett 
23 olyan dolgozatot jelent, amely nem volt helyezett, de valamilyen elismerésben részesült.
Ez egy kicsit több, mint amit az OTDT elismerésekrõl szóló irányelvei tartalmaznak, mégpe-
dig, hogy a dolgozatoknak max. az 50 %-át célszerû valamilyen elismerésben részesíteni.
Köszönhetõen a különdíjakat felajánlóknak, azonban az idén valóban a bõség zavarával küz-
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dött a zsûri. Szeretnénk, ha a következõ konferenciákon is csak ilyen problémáink lennének.
Immár második alkalommal volt lehetõség arra, hogy az országos konferencia keretében

4 külföldi katonai felsõoktatási intézmény 11 hallgatója önálló tagozatban angol nyelven
mutathatta be kutatási eredményeit. Örvendetes az a tény is, hogy három hallgatónk néhány
nappal késõbb a Brnoi Katonai Akadémián hasonló diáktudományos konferencián képvisel-
te egyetemünket.

A konferenciát követõ idõszak legfontosabb feladata a tagozatok elsõ helyezettjei számá-
ra átnyújtott Pro Scientia Aranyérem pályázat anyagainak fogadása és a díjak átutalásával
kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése volt. A Hadtudományi Szakmai Bizottság 8 Pro
Scientia pályázatot és 7 Mestertanári jelölést továbbított az OTDT-nek. 

A díjak átutalása folyamatban van, valamennyi pénzügyi adatot beszereztünk, illetve pon-
tosítottunk. A nevezési okmányok tartalmának kiegészítésével, illetve a pontos kitöltéssel ez
az idõ nagymértékben csökkenthetõ a jövõben.

Összességében úgy ítéljük meg, hogy egy sikeres konferencián vagyunk túl. Igyekeztünk
minden anyagi, technikai feltételt biztosítani úgy az elõkészítési idõszakban, mint a konfe-
rencia két napja során. Reméljük, hogy kiadványaink formai kivitele és belsõ tartalma is
megnyerte tetszésüket. 

Azt kívánjuk a következõ, XXVI. OTDK Hadtudományi Szekcióját rendezõ Hadtudomá-
nyi Karnak, hogy könnyebben vegyék azokat a szervezési akadályokat, amellyel egy kar ta-
lálkozik, ha ilyen erõket és eszközöket megmozgató rendezvényre vállalkozik. A tapasztala-
tainkat szívesen megosztjuk, látjuk azokat a dolgokat, amelyeket másképp kellett, vagy lehe-
tett volna megoldani. Reméljük, hogy a kívülállók számára ezek nem voltak feltûnõek, és
összességében mind a versenyzõk, mind a konzulenseik, a zsûrik és a szervezésben együtt
dolgozók jó szívvel fognak visszaemlékezni erre a jubileumi rendezvényre.

Budapest, 2001. május 14.

Ványa László mk. alezredes Dr. Makkay Imre mk. ezredes
egyetemi adjunktus tszv. egyetemi tanár

az OTDK Hadtudományi Szekció az OTDK Hadtudományi Szekció
Szervezõ Bizottság ügyvezetõ titkára Szervezõ Bizottság ügyvezetõ elnöke  
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A XXV. OTDK Hadtudományi Szekció programja:

Budapest, 2001. április 10-11.

2001. április 10.

800 – 1000 Beérkezés, regisztráció Díszterem, elõcsarnok

1000 Ünnepélyes megnyitó Díszterem

1100 – 1600 A tagozatok elõadásai A kijelölt termekben

1800 – zárásig Esti kulturális program HM Kulturális 
és Szabadidõ Központ

2001. április 11.

1000 Ünnepélyes eredményhirdetés Díszterem
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A XXV. OTDK Hadtudományi Szekciójának tagozatai és zsûrije:

1. BIZTONSÁG-, ÉS VÉDELEMPOLITIKA TAGOZAT

Elnök: Dr. Nagy László nyá. ezredes, egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)
Tagok: Dr. Laczkó Mihály alezredes, egyetemi adjunktus (ZMNE HTK)

Miletics Péter tudományos fõmunkatárs (HSSZ Gyõr)
Boros Melinda hallgató (ZMNE HTK)

2. FEGYVERNEMEK HARCÁSZATA, 
NEM HÁBORÚS KATONAI  MÛVELETEK TAGOZAT

Elnök: Dr. Berek Lajos ezredes, fõiskolai tanár (ZMNE BJKMFK)
Tagok: Dr. Kurta Gábor ezredes egyetemi tanár (ZMNE HTK)

Dr. Lükõ Dénes mk. alezredes, egyetemi docens (ZMNE HTK)
Nagy Lajos õrnagy (ZMNE HTK)

3. HADITECHNIKA ÉS HADITECHNIKA TÖRTÉNET I. (VILLAMOS) TAGOZAT

Elnök: Dr. Horváth László igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)
Tagok: Dr. Fekete László mk. ezredes, fõiskolai tanár (ZMNE BJKMFK)

Dr. Balajti István alezredes (HM Technológiai Hivatal)
Bergovec Tamás hallgató (ZMNE BJKMFK)

4. HADITECHNIKA ÉS HADITECHNIKA TÖRTÉNET II. (REPÜLÕ) TAGOZAT

Elnök: Dr. Szabó József nyá. mk. vezérõrnagy, egyetemi tanár (a MHTT elnöke)
Tagok: Dr. Szabolcsi Róbert mk. alezredes, egyetemi docens (ZMNE BJKMFK)

Dr. Pokorádi László nyá. mk. alezredes, fõiskolai tanár (DE)
Hermann Attila Imre hallgató (ZMNE HTK)  

5. HADITECHNIKA ÉS HADITECHNIKA TÖRTÉNET III. (GÉPÉSZ) TAGOZAT

Elnök: Dr. Ungvár Gyula nyá. mk. vezérõrnagy, egyetemi tanár (ZMNE)
Tagok: Kádár Róbert mk. alezredes (MH Fegyverzettechnikai szolgálatfõnök)

Dr. Vasvári Ferenc nyá. mk. ezredes, egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)
Demcsik Márton hallgató (ZMNE BJKMFK)

6. HADTÖRTÉNELEM I. TAGOZAT

Elnök: Dr. Szántó Mihály nyá. ezredes, egyetemi tanár (ZMNE Társtud. Intézet)
Tagok: Dr. Lengyel Ferenc alezredes, egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)

Dr. Szakács Lajos alezredes (ZMNE HTK)
Juhász Ágnes hallgató (ZMNE HTK)

7. HADTÖRTÉNELEM II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Csikány Tamás alezredes, egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)
Tagok: Dr. Oroszi Antal nyá. ezredes (ZMNE múzeumvezetõ)

Dr. Szani Ferenc alezredes (ZMNE BJKMFK)
Szabó Adrienn Réka hallgató (ZMNE)
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8. HADTÖRTÉNELEM III. TAGOZAT

Elnök: Dr. Piószeghy János dandártábornok (a ZMNE fõtitkára)
Tagok: Dr. Szabó József alezredes, egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)

Négyesi Lajos õrnagy, egyetemi adjunktus (ZMNE Társtud. Intézet)
Bátay Szabolcs hallgató (ZMNE HTK)

9. HATÁRRENDÉSZET ÉS VÉDELEM I. TAGOZAT

Elnök: Dr. Sándor Vilmos hõr. ezredes, egyetemi tanár, rektorhelyettes (ZMNE)
Tagok: Lunczner Károly hõr. ezredes, fõiskolai docens (ZMNE BJKMFK)

Dr. Nagy György hõr. ezredes, egyetemi tanár (ZMNE HTK)
Németh Zoltán százados (ZMNE HTK)

10. HATÁRRENDÉSZET ÉS VÉDELEM II. TAGOZAT
Elnök: Dr. Kovács István hõr. ezredes, fõiskolai tanár (ZMNE BJKMFK)
Tagok: Sörös Nándor hõr. alezredes (ZMNE HTK)

Dr. Varga János hõr. alezredes (RTF)
Keszte István õrnagy (HÖR OPK)

11. KATONAI INFORMATIKA TAGOZAT

Elnök: Dr. Munk Sándor ezredes, egyetemi tanár (ZMNE VSZTK)
Tagok: Dr. Molnár Mihály mk. alezredes, egyetemi docens (ZMNE VSZTK)

Holy Péter alezredes, fõiskolai docens (ZMNE BJKMFK)
Turi Gyula hallgató (ZMNE BJKMFK)

12. KATONAI KOMMUNIKÁCIÓ TAGOZAT

Elnök: Dr. Lindner Miklós nyá. vezérõrnagy (Kincstári Vagyon Igazgatóság)
Tagok: Dr. Somos András nyá. ezredes

Rajnai Zoltán mk. õrnagy, egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)
Farkas Tibor hallgató (ZMNE VSZTK)

13. KATONAI LOGISZTIKA TAGOZAT

Elnök: Dr. Németh Ernõ ezredes (HM Közlekedési szolgálatfõnök)
Tagok: Dr. Horváth Attila alezredes, egyetemi docens (ZMNE VSZTK)

Dr. Fleischacker Ferenc õrnagy (HVK Logisztikai Csoportfõnökség)
Csányi Henrik hallgató (ZMNE HTK)

14. KATONAI VEZETÉS TAGOZAT

Elnök: Dr. Csûrös János nyá. ezredes, egyetemi tanár, dékán (ZMNE VSZTK)
Tagok: Dr. Haig Zsolt alezredes, egyetemi docens (ZMNE VSZTK)

Dr. Mezey Gyula egyetemi docens (ZMNE VSZTK)
Koronváry Péter (ZMNE VSZTK)
Gombos Csaba hallgató (ZMNE HTK)
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15. RENDVÉDELEM ÉS RENDVÉDELEM TÖRTÉNET TAGOZAT

Elnök: Dr. Parádi József alezredes (RTF)
Tagok: Dr. Keserû István nyá. alezredes

Dr. Suba János alezredes (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
Tóth Péter százados (ZMNE HTK)

KÜLFÖLDI TAGOZAT

Elnök: Dr. Makkay Imre mk. ezredes, egyetemi tanár (ZMNE VSZTK)
Tagok: Dr. Óvári Gyula mk. ezredes, egyetemi tanár (ZMNE VSZTK)

Poroszlai Ákos mk. alezredes, tudományos referens (ZMNE BJKMFK)
Müller Gábor hallgató (ZMNE HTK)  

A tagozatban 11 külföldi hallgató tartott elõadást az alábbi intézményekbõl:

Military Academy Brno
(Katonai Akadémia Brno)

Military Academy Liptovski Mikulas
(Katonai Akadémia Lipótszentmiklós)

Military Technical Academy Bucharest
(Katonai Mûszaki Akadémia Bukarest)

Military University of the Ground Forces, Vyskov
(Szárazföldi Haderõnem Fõiskolája, Vyskov)
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A XXV. OTDK Hadtudományi Szekciójába nevezett dolgozatok bírálói:

1. BIZTONSÁG-, ÉS VÉDELEMPOLITIKA TAGOZAT

Dr. Beréti László mk. alez., egyetemi adjunktus (ZMNE Társtud. Intézet)
Ruppert József alez., egyetemi adjunktus (ZMNE HTK)
Dr. Hajma Lajos nyá. ezds.

2. FEGYVERNEMEK HARCÁSZATA, 
NEM HÁBORÚS KATONAI MÛVELETEK

Dr. Szabó József nyá. mk. vörgy., egyetemi tanár (az MHTT elnöke)
Dr. Bodrogi László mk. ezds., egyetemi tanár (ZMNE HTK)
Dr. Szabó Sándor mk. ezds., egyetemi tanár (ZMNE HTK)
Dr. Pokorádi László nyá. mk. alez., fõiskolai tanár (DE)
Dr. Héjja István nyá ezds., egyetemi docens (ZMNE HTK)
Dr. Berkovics Gábor mk. alez., egyetemi adjunktus (ZMNE HTK)
Dr. Krajnc Zoltán mk. õrgy., egyetemi tanársegéd (ZMNE HTK)
Nagy György õrgy. (ZMNE HTK)

3. HADITECHNIKA ÉS HADITECHNIKA TÖRTÉNET I. (VILLAMOS)

Dr. Makkay Imre mk. ezds., egyetemi tanár (ZMNE VSZTK)
Poroszlai Ákos mk. alez., tudományos referens (ZMNE BJKMFK)

4. HADITECHNIKA ÉS HADITECHNIKA TÖRTÉNET II. (REPÜLÕ)

Dr. Szabó József nyá. mk. vörgy., egyetemi tanár (az MHTT elnöke)
Dr. Pokorádi László nyá. mk. alez., fõiskolai tanár (DE)
Dr. Horváth János mk. ezds. (HM OTF)
Dr. Kiss Lajos repülõmérnök
Kelemen János mk. õrgy.  

5. HADITECHNIKA ÉS HADITECHNIKA TÖRTÉNET III. (GÉPÉSZ)

Dr. Vasvári Ferenc nyá. mk. ezds., egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)
Rácz János mk. alez., egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)
Zupkó Tibor mk. õrgy., egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)
Gyarmati József mk. õrgy., egyetemi tanársegéd (ZMNE VSZTK)
Labancz Sándor mk. õrgy., egyetemi tanársegéd (ZMNE VSZTK)
Lengyel János mk. õrgy., egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)
Schefter Gábor mk. õrgy. (MH VVTSZ mk. fõti.)  

6. HADTÖRTÉNELEM I.

Dr. Horváth Csaba alez., egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)
Dr. Szabó József alez., egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)
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7. HADTÖRTÉNELEM II.

Dr. Szántó Mihály ezds., egyetemi tanár (ZMNE Társtud. Intézet)
Dr. Lengyel Ferenc alez., egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)
Dr. Szabó József alez., egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)  

8. HADTÖRTÉNELEM III.

Dr. Csikány Tamás alez., egyetemi docens (ZMNE Társtud. Intézet)
Dr. Oroszi Antal nyá. ezds., (ZMNE múzeumvezetõ)  

9. HATÁRRENDÉSZET ÉS VÉDELEM I.

Dr. Kónya József hõr ezds., egyetemi docens (ZMNE HTK)
Dr. Beregnyei József hõr. ezredes (Adyligeti Rendészeti SZKI. igazgató)
Dr. Bolgár Judit mk. ezds., egyetemi tanár (ZMNE HTK)  

10. HATÁRRENDÉSZET ÉS VÉDELEM II.

Dr. Fórizs Sándor hõr. ezds., egyetemi tanár (RTF)
Dr. Pálvölgyi László hõr. alez., egyetemi docens (ZMNE HTK)  

11. KATONAI INFORMATIKA

Dr. Váncsa Julianna õrgy. (HM OTF)
Vágó Ferenc mk. õrgy., egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)  

12. KATONAI KOMMUNIKÁCIÓ

Ternyák István ezds. (HVK Elektronikai szolgálatfõnök)
Dr. Szép József alez. (HVK Híradó osztályvezetõ-helyettes)
Rajnai Zoltán mk. õrgy., egyetemi adjunktus (ZMNE VSZTK)

13. KATONAI LOGISZTIKA

Dr. Horváth Attila alez. egyetemi docens (ZMNE VSZTK)
Dr. Fleischacker Ferenc õrgy. (HVK Logisztikai Csoportfõnökség)  

14. KATONAI VEZETÉS

Mráz István vörgy. (HVK HCSF)
Prof. Szabó János egyetemi tanár (SVKI)
Dr. Munk Sándor ezds., egyetemi tanár (ZMNE VSZTK)
Dr. Kurta Gábor ezds., egyetemi tanár (ZMNE HTK)
Dr. Szigeti Lajos ezds., egyetemi docens (ZMNE VSZTK)
Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár (ZMNE Társtud. Intézet)
Dr. Lükõ Dénes mk. alez., egyetemi docens (ZMNE HTK)
Dr. Hadnagy Imre alez., egyetemi docens (ZMNE HTK)
Dr. Seebauer Imre egyetemi docens (ZMNE VSZTK)
Dr. Krajnc Zoltán mk. õrgy., egyetemi tanársegéd (ZMNE HTK)
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Szabóné dr. Szalánczy Erika egyetemi adjunktus (ZMNE HTK)
Kállai Attila mk. õrgy., PhD-hallgató. (ZMNE HTK)  

15. RENDVÉDELEM ÉS RENDVÉDELEM TÖRTÉNET

Dr. Grósz Zoltán alez., egyetemi docens (ZMNE VSZTK)
Juhász László mk. õrgy., PhD-hallgató. (ZMNE VSZTK)
Seres István hõr. alez. (HÖR OPK kiemelt fõelõadó)
Dr. Elmer László hõr. áo. alez. (HÕR fõállatorvos)
Kósa László r. alez. (SMRFK)
Csóka Ferenc õrgy. (IH szakértõ)
Sipos Ferenc r. õrgy. (ORFK)
Ilcsik Zoltán r. õrgy. (ORFK)
Dr. Gubicza József hõr. alez. (HÖR OPK fõovh.)
Tájok Péter hõr. õrgy. (HÕR OPK kiem. fõea.)  
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Megnyitó beszéd az OTDK
7. Hadtudományi Szekciójának megnyitó ünnepségén
2001. április 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Dr. Szilágyi Tivadar
ezredes, a ZMNE tudományos rektorhelyettese

Tisztelt Tudományos Konferencia!
Tábornok és Tiszt Urak, Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Engedjék meg, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora – Dr. Szabó Mik-
lós nyugállományú vezérõrnagy, egyetemi tanár – és a magam nevében tisztelettel köszönt-
sem Önöket a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 7. Hadtudományi Szekci-
ójának megnyitó ünnepségén.

Hölgyeim és Uraim!

Az egyetemeken, fõiskolákon folyó hallgatói tudományos tevékenységet, a tudományos
diákköri mozgalmat – már az 50-es évek elején – a hallgatók egy részének önképzési szándé-
ka, a minõségi képzés iránti igény, a felsõoktatási tudományos utánpótlás elõsegítésének
szándéka hívta életre.

A tudományos diákköri tevékenység a minõségi értelmiségi képzés fontos területe a te-
hetséges és ambiciózus hallgatók számára, amelynek alapja a kötelezõ tananyag elsajátításán
túlmutató diák-tanár szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetõséget ad a
hallgatóknak az önálló kutatási munkára, egy-egy tématerület és a feldolgozáshoz alkalmaz-
ható kutatási módszerek, eszközök részletesebb megismerésére, a kötelezõ tananyagon túl-
mutató új ismeretek megszerzésére. Ezzel hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán
való elindulásához, az oktatóknak, kutatóknak pedig lehetõséget ad a diákok szakmai isme-
reteinek, azok gyakorlati alkalmazásának jobb felmérésére, a szakmai utánpótlás, a PhD kép-
zésre jelentkezõk érdemi kiválogatásához.

Kedves Kollégák!

Jubileumi évhez érkezett a magyar diáktudományos mozgalom. Az elmúlt 50 év már tör-
ténelmileg is jelentõs idõ, amióta az önképzõkörök, diákegyletek országos mozgalommá,
szép hagyománnyá fejlõdtek. 

Az elkövetkezõ napokban országszerte 15 felsõoktatási intézmény ad otthont a különbö-
zõ tudományokat felölelõ szekciók rendezvényeinek. A Hadtudományi Szekciót idén a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kara fogadta be.

A Hadtudományi Szekció immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre. Az elsõt
1989-ben a Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskolán rendezték, nyolc egyetem és fõiskola
részvételével. Azóta minden második évben összemérhették tudásukat a katonai, a belügyi és
a polgári felsõoktatás hallgatói. 1991-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, 1993-ban a
Szolnoki Repülõ Mûszaki Fõiskolán, 1995-ben a Rendõrtiszti Fõiskolán, 1997-ben a ZMNE
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Hadtudományi Karán Szentendrén, 1999-ben pedig a Bolyai János Katonai Mûszaki Fõisko-
lán versengtek ifjú hadtudósaink.

Ezalatt a tizenkét év alatt úgy az országban, a hadseregben, mint a katonai felsõokta-
tásban korszakos változások zajlottak le. Megszûnt a Varsói Szerzõdés, az új feladatoknak,
kihívásoknak megfelelni képes, kisebb, de korszerûbb hadsereg létrehozásán fáradozunk.
Lezajlott a NATO-csatlakozás elsõ köre, új hadikultúra, új szemlélet van kialakulóban. Sike-
resen teljesítettük az akkreditáció elsõ körét, végrehajtottuk a katonai felsõoktatási intézmé-
nyek teljes integrációját.

Ez a hosszú és nehéz átalakulási folyamat rendkívül nagy feladatot ró a felsõoktatási in-
tézményekre is. A jövõ katonai, belügyi és polgári vezetõit, magasan képzett munkatársait
készítjük fel az új feladatok megoldására. Mindeközben a múlt elemzésén át a jövõt kutatjuk,
új elméleti és gyakorlati kérdésekre keressük a választ. 

A tudományos kutatás az oktatási folyamat szerves részévé vált. Diáktudósaink ma azért
gyûltek itt össze, hogy errõl a tudományos kutatási folyamatról adjanak számot, saját ered-
ményeik, dolgozataik megmérettetésével. Ma 106 hallgató 102 pályamunkáját 15 tagozatban
fogja a szakmai zsûrik elõtt bemutatni. 

Immár második alkalommal van lehetõség arra, hogy az országos konferenciára meghí-
vott külföldi katonai felsõoktatási intézmények hallgatói angol nyelven mutathassák be pá-
lyamunkáikat. Örvendetes tény, hogy intézményünk több hallgatója néhány nap múlva ha-
sonló külföldi konferencián képviselheti egyetemünket.

Az országos konferencián való részvétel, bemutatkozás elsõsorban erkölcsi elismerés,
olyan lehetõség, amely alkalmat ad a szakmai zsûri és hallgatóság elõtti érvelésre, vitára, vé-
leménycserére, tapasztalatgyûjtésre, felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin
való szereplésre, a saját és mások munkájának, elõadásának értékelése révén pedig megerõ-
sítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelõ kutatómunkához. 

A helyezések odaítélésén túl az Országos Tudományos Diákköri Tanács a Pro Scientia
Aranyérem és a Mestertanár kitüntetéssel még tovább kívánja ösztönözni a hallgatókat és ta-
náraikat a valóban magas színvonalú tudományos munkavégzésre. A konferenciáink történe-
tében eddig 14-en nyerték el a megtisztelõ Pro Scientia Aranyérmet és 3-an a Mestertanár ki-
tüntetést. 

Kívánom Önöknek, hogy szorgalmas munkával váljanak méltóvá e kitüntetések elnyeré-
sére, erõsítsék tovább a hadtudomány hírnevét és megbecsültségét, a tudományos életben el-
foglalt helyünket.

Ezzel a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 7. Hadtudományi Szekciójá-
nak kétnapos eseménysorozatát tisztemnél fogva megnyitom, mindnyájuknak sok sikert és
eredményes versenyzést kívánok!
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Záróbeszéd az OTDK
7. Hadtudományi Szekciójának záróünnepségén
2001. április 11. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Dr. Szabó Miklós 
akadémikus, egyetemi tanár,
a ZMNE rektora

Tábornok és Tiszt Urak, Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

A termés betakarítása a földet mûvelõ számára a legszentebb ünnep. Az OTDK egy ilyen
ünnep a dolgos hétköznapok között. 1955 óta a 25. országos tudományos diákköri konferen-
ciát rendeztük meg. A hadtudományi szekció 1989 óta ad otthont a katonai témájú kutatások
eredményeinek. 

A nemes vetélkedés, a tudományos munkák és az elõadóik megmérettetése megtörtént.
Az elmúlt napon több mint száz, lelkes „tudóscsemete” kipirult arccal, némi izgalommal
gyõzködte a zsûriket, mutatta meg oroszlánkörmeit. 

A dolgozatok színvonala, a szóbeli védések emelkedett hangulata egyre jobb, kiérleltebb
munkáról tanúskodtak. A zsûrik mégis gyakran nehéz helyzetbe kerültek. A tudományos tel-
jesítmények megméretése rendkívül körültekintõ, alapos munkát igényel. Elõfordult, hogy
szóbeli elõadások bármilyen kiemelkedõk voltak, az írásbeli pontszámok már behozhatatlan
elõnyt (vagy hátrányt) jelentvén a kialakult sorrendeken már nem változtattak.

A számos szekció ellenére, a szerteágazó témák összehasonlítása már önmagában is ko-
moly feladat, ezért a tudományos munkák megmérettetésénél általánosan használt szem-
pontok szerint mértük az önök tudását, ítéltük meg írásaik, elõadásaik értékét. Ezek a min-
denki számára azonosan értelmezhetõ tárgyi tudás, az írásmûvek és az elõadások felépítésé-
vel, belsõ tartalmával kapcsolatos elvárások és a megformálás módja, igényessége. 

Az értékelés szempontjai között ugyan szerepelt a pályamunkák gyakorlati hasznosítha-
tósága, az igazi cél önök számára elsõ sorban a tudományos kutatói gyakorlat, készség meg-
szerzése volt és a felkészülés a késõbbi „nagy” tudományos feladatokra.

A helyezések és a felajánlott különdíjak szép száma jelzi, hogy az egyetem és az alkotó-
kat már repesve váró intézmények fokozott figyelme irányul e rendezvényre. Az országos
konferencián való szereplés már önmagában is rangos elismerést jelent. Ez már igazi tudo-
mányos közéleti szereplés, amelyet nagyon kemény felkészülés, hetek, hónapok munkája
elõzött meg. 

Mi, akik zsûritagként, konzulensként, vagy akár egyszerû hallgatóként figyeltük az elõ-
adásokat, olvastuk az önök munkáit valamikor már magunk is átéltük ezt a küzdelmes, de
nagyon szép, lelkesítõ, erõt adó eseményt, amikor társainkkal és önmagunkkal szemben is
megmérettettünk. Bizton kijelenthetjük, hogy az ilyen vetélkedésnek mindenki nyertese va-
lamilyen szinten. Az összegyûjtött tanulságok talán még a díjaknál is értékesebbek. Itt láttuk
csak igazán, hogy munkánk mennyit ér a társaink és a „sokat látott” zsûri szemében. 
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Kérjük ezeket a tanulságokat, tapasztalatokat hasznosítsák, adják át társaiknak, a fiata-
labb tudósjelölteknek, akiket néhány év múlva önök, mint konzulensek fognak ide kísérni. 

A szakmai, tudományos eredményeken túl, reméljük kellemes élményekkel is gazdagod-
tak, új barátokat találtak, jobban megismerték egymást. Külön örülünk, hogy itt négy nemzet
fiai, lányai találkozhattak, akik magukkal vihetik e sikeres rendezvény hírét, eredményeit. A
tudomány nemzetközi, mely mindig hidat, egyfajta politikamentes kapcsolódási csatornát je-
lentett a különbözõ népek szakemberei között. Az egyetemünk iránt megnyilvánuló nemzet-
közi érdeklõdés jelzi a mi munkánk eredményességét, de a további, még magasabb megmé-
rettetésekre való törekvés szükségességét is. Ennek szellemében a legjobb hallgatóink –
öregbítvén jó hírnevünket – részt vehetnek a külföldi tudományos diákköri konferenciákon.

Megköszönve a résztvevõk felkészülését, a zsûrik tevékenységét, a konferenciát lebonyo-
lító VSZTK rendezõinek kitûnõ munkáját, további sikereket, új, jelentõs tudományos ered-
ményeket kívánva zárom a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.
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MAGYAR HONVÉD, XI. évf. 17. szám 2001. április 27.
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OTDK Hadtudományi Szekció Honlapja
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Képek a Hadtudományi Szekció munkájáról

A Hadtudományi Szekció versenyzõi 
és az érdeklõdõk

Munkában – Dr. Makkay Imre mk. ezredes, tszv. egyetemi tanár, a Szekció ügyvezetõ elnöke
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Rektori záróbeszéd – Dr. Szabó Miklós akadémikus, egyetemi tanár, a ZMNE rektora

A díjak átadása
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A szekció alapító okiratának átadása a XXVI. OTDK Hadtudományi Szekcióját rendezõ 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar részére. 

Az alapító okiratot Dr. Hajdú István ezredes, tanszékvezetõ egyetemi docens, a XXVI. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia Hadtudományi Szekciójának ügyvezetõ elnöke veszi át
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