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Életmű-díj 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) elnöksége Életmű-díjat 
adományozott Turcsányi Károly ny. mk. ezredes úrnak, Professor 
Emeritusnak, az MTA doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia 
Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság alelnökének, a Katonai Lo-
gisztika folyóirat szerkesztőbizottsága elnökének.  

Turcsányi Károly egész életpályája a tudomány, a hadtudomány 
körül zajlott. A hadtudományon belül a katonai műszaki tudományok, 
továbbá a logisztika művelője, ismert és elismert kutatója, tudomány-
szervezője és aktív közéleti szereplője. Három szakmai folyóirat 
szerkesztő bizottságának tagja: Katonai logisztika, Haditechnika, 
Hadmérnök. 13 szakkönyve, 6 felsőoktatási tankönyve, 18 könyvrész-
lete jelent meg haditechnikai, műszaki, minőségügyi, logisztikai és 
hadtudományi témákban. Publikációinak száma meghaladja a 240-et, 
amelyből 15 idegen nyelven, többségében külföldön jelent meg. 

1944. február. 07-én született katonacsalád tagjaként. 1966-ban 
vette át kitüntetéses tiszti oklevelét az Egyesített Tiszti iskolán. Csa-
patoknál harckocsizó tisztként dolgozott. 1975-ben (munka mellett) 
jeles diplomával végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem Közleke-
désmérnöki Karát. Egy évtizeden át a Honvédelmi Minisztériumban 
dolgozott. A 80-as évek közepén a moszkvai Malinovszkij Páncélos 
akadémiát arany medál kitüntetéssel végezte el. A Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemen (2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem) a katonai felsőoktatásban oktatóként, tanszékvezetőként (12 
évig) és dékán-helyettesként (10 évig) töltött be beosztásokat. Kandi-
dátusi tudományos fokozatát 1990-ben szerezte. 1998-ban négy esz-
tendőre elnyerte a Széchenyi Professzori ösztöndíjat, 2003-ban pedig 
a Pro Universitate et Scientia díj tulajdonosa lett. 2009-ben 100%-os 
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értékeléssel védte meg MTA doktori értekezését. 2014-től NKE pro-
fessor emeritus. Tagja, majd állandó meghívottja az MTA VI. Műszaki 
Tudományok Osztály Közlekedéstudományi Bizottságának. Alapító 
tagja a Katonai Műszaki Doktori Iskolának, a haditechnika tudomány-
szak (ma haditechnika és robotika kutatási terület) vezetője.  

Témavezetésével 9 fő szerzett tudományos (PhD) fokozatot, jelen-
leg PhD hallgatóinak száma 5. Témavezetettje Husi Géza (ma habili-
tált egyetemi docens Debreceni Egyetem) PhD értekezésével elnyer-
te a Gyarmati István külföldi (Belgium) kutatási ösztöndíjat, Hegedűs 
Ernő társszerzője több megjelent könyvének és szakmai publikáció-
jának, egyik végzett PhD-sa tanszékvezető lett a Pécsi Tudomány-
egyetemen, másik intézeti igazgató az Óbudai Egyetemen. Három 
cikluson keresztül választották meg az Egyetemi Habilitációs Bizott-
ság elnökévé. 2008-ban az egyetem akkreditációs beadványainak 
elkészítését vezette. Különböző tudományos önszerveződések kere-
tein belül képviseli a magyar és az egyetemes hadtudomány értékeit, 
növeli ismertségét és elismertségét: Magyar Minőség Társaság Hon- 
és Rendvédelmi Szakbizottság elnöke (2001-08), Magyar Professzo-
rok Nemzetközi Szövetsége alapító és elnökségi tagja (2010-), Szer-
vezési és Vezetési Tudományos Társaság Műszakiak Bólyai Körének 
tagja (2015-), Magyar Hadtudományi Társaság Láhner György Hadi-
technikai Klub elnöke (1990-). 

Pályafutása gazdag elismerésekben. A nevesebbek:  
 Az Egyetem Kiváló Oktatója (1992),  
 Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-02),  
 a Magyar Professzorok Világtanácsának Pro Universitate et 

Scientia díja (2003),  
 Bolyai kard (2004),  
 Bolyai János gyémánt fokozatú témavezetői hadmérnöki díj 

(2009),  
 56-os Magyar Szabadságharc Lovagkereszt (2010),  
 Tanárky Sándor díj (2010), illetve  
 11 katonai kitüntetés.  

Eddig az MHTT 26 éves fennállása alatt 10 fő kapta meg az Élet-
mű-díjat és a vele járó aranygyűrűt. Turcsányi Károly professzor a 11. 
díjazott, ám az első, aki a katonai-műszaki és a katonai logisztika tu-
dományterületről részesült az elismerésben. 
(Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy.) 


