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Statisztikai adatok 

 Megnevezés: Dél-dunántúli Tagozat 

 Taglétszám: 25 fő 

 Korösszetétel: 17 fő 35 év alatt, 8 fő 35 és 62 év között 

Tudományos fokozattal rendelkezők száma: 6 fő (5 PhD történettudományból, 2 habilitáció 

történettudományból) 

 Elnök: Bene Krisztián (benekrisztian@yahoo.fr) 

 Titkár: Kiss Márton (kiss.marton1990@gmail.com) 

 A Tagozat hivatalos e-mail címe: mhtt.deldunantul@gmail.com 

 A tagozat működésének hivatalos újraindulása taggyűléssel: 2013. szeptember 

 Rendezvények: Hadtörténeti esték előadássorozat tavaszi és őszi félévben 

 Részvételi statisztika: az előadássorozaton átlagosan 15-20 fő hallgatóság 

 

Szöveges értékelés 

 A 2019-es évben tovább folytatódott a Hadtörténeti Esték elnevezésű előadássorozatunk, 

ami mindkét félévben fokozott érdeklődés mellett zajlott. A változatos előadásokon egyetemi 

oktatókat, kutatókat és hallgatókat hallgathattunk meg, többnyire a Tagozat tagjai közül. 

 A tavaszi félév során öt programra került sor. Az előadások különböző korszakok 

hadtörténeti dilemmáit vagy problémáit mutatták be a közönség számára (részletek a I. számú 

mellékletben). A rendezvény előadóinak többsége a Tagozat tagjai közül kerültek ki, akik 

egyetemes történelmi témákkal foglalkoztak előadásuk során. 

 Az őszi félévben négy programot szerveztünk az előadássorozat keretében. Ezek közül 

három előadást és egy kerekasztal-beszélgetést találhatunk (részletek a II. számú mellékletben). Az 

előadók között megtalálhatjuk a Tagozat tagjait, illetve egy fiatal kutató nálunk tartotta első 

tudományos előadását. A programok nem titkolt célja az volt, hogy nyitni tudjuk az alapvetően 

történeti tematikából egy komplexebb, háborúval foglalkozó előadássorozat irányába, ami sikerült. 

 A taglétszám exponenciálisan növekedett 2016 óta, így 12 főről indulva jelenleg 25 főre 

gyarapodott tagozatunk. Ehhez a meglévő létszámhoz további fiatal kutatók fognak csatlakozni az 

év során. A tudományos ismeretterjesztés valamint a pozitív példák miatt egyre több csatlakozási 

ígéret érkezett Tagozatunkhoz, amit igyekszünk minél előbb realizálni és elküldeni az MHTT 

vezetősége számára. Az elmúlt évek tapasztalataiból elmondható, hogy a Tagozat tagjainak 



díjfizetési fegyelme az elmúlt időszakban javuló tendenciát mutat, azonban több tag esetében nem 

látunk azonnali javulást. Törekszünk arra, hogy a tagságot jobban motiváljuk a kötelezettségek 

teljesítésére. Felmerült az a lehetőség is, hogy kizárjuk azokat a tagokat, akik a többszöri felszólítás 

esetére sem teljesítik kötelezettségeiket. Reményeink szerint mindenkivel meg fogjuk találni azt az 

optimális megoldást, hogy mindkét fél jól járjon. 

 

A 2019-es év főbb eseményei 

 Az előző évek közös jellemzője, hogy minden félévben megtartásra került a Hadtörténeti 

esték című előadássorozatunkat 3-5 előadóval, amelyet esetenként könyvbemutatók és kerekasztal-

beszélgetések egészítettek ki. 

 Az év végén megrendezésre került egy fiatal kutatókat (egyetemi hallgatókat) megszólító 

konferencia (ennek programját ld. a III. mellékletben). A program célja az volt, hogy az egyetemi 

hallgatók a Tagozat szakértőinek vezetésével különböző történeti témákat kutathassanak, majd 

azokat nagyobb közönség előtt be is mutathassák. Az elvégzett munka számunkra újabb bizonyíték 

volt arra, hogy tovább fejleszthessük utánpótlási kompetenciáinkat, valamint közelíthessünk a 

hallgatókhoz. 

 Az év végén került megrendezésre a Tagozat 15. éves évfordulójára emlékező konferencia. 

A rendezvényen felszólalt a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, Prof. Dr. Szenes Zoltán, 

valamint az otthont adó Pécsi Tudományegyetem prominens személyiségei is (a programot ld. a IV. 

számú mellékletben). A konferencián három tudományos előadást hallgathattak meg a résztvevők 

egy graduális, egy doktori képzést folytató, illetve egy fiatal – doktori fokozattal rendelkező – 

tagozati tagunktól. Az előadások után rövid könyvbemutatót szerveztünk az eddigi kiadványainkat 

szerkesztő-tagunk közreműködésével. A rendezvény végén közös fogadáson folytatódott az 

eszmecsere, ahol újabb szakmai kapcsolatok születtek. 

 Az év utolsó programja a Tagozatunk számára a Magyar Hadtudományi Társaság elnökségi 

ülése volt, ahol Bene Krisztián elnök és Kiss Márton tudományos titkár vett részt. A szakmai 

megbeszélések mellett volt időnk megismerkedni a Tagozatot működtető személyekkel, valamint 

betekintést nyerhettünk az előttünk álló programokba. 

 Igazodva a MHTT SZMSZ-éhez, megválasztottuk küldötteinket (3 főt), akik képviselhetik a 

Tagozatunkat a budapesti megbeszéléseken. Rajtuk kívül még elnök úr, Bene Krisztián fogja 

reprezentálni a Tagozatot hivatalos ügyekben (a névjegyzéket ld.: V. mellékletben). 

 

A 2020. évi munkaterv 

 Az év során folytatni fogjuk a Hadtörténeti esték előadássorozatunkat, ami mind a tavaszi, 

mind az őszi félévben előadási lehetőséget jelenthet a kutatók számára. Célunk, hogy a 



Tagozatunkban lévő fiatal és tapasztalt tagok egyaránt lehetőséget kaphassanak eredményeik 

bemutatására, akár közös eseményeken keresztül. 

 Terveink között szerepel, hogy a korábbiakban tervezett kéziratokat meg tudjuk jelentetni, 

így például a 2017 őszén tartott konferencia anyagait tartalmazó kötetünket, ami a Fejezetek a 

hadtörténelemből című sorozatunk immáron 7. része lesz, valamint egy, a Tagozat 15 éves 

jubileumát megünneplő kötetet, amely ugyanezen sorozat 8. kötete lesz.  

A régi hagyományokra alapozva idén szeretnénk egy helyi illetőségű konferenciát szervezni, 

ahol a Tagozat tagjai bemutathatnák eddigi kutatási tevékenységük egy szeletét. Ennek időpontja 

előreláthatólag az év második felére esne. 

Hasonlóan a 2018-ban megrendezett Fiatal Hadtörténészek Országos Konferenciájához, 

idén is szeretnék egy ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényt tartani. Ez minden bizonnyal az év 

második felében kerülne sor, amiről már folynak az egyeztetések korábbi partnerekkel. 

Az év végén megrendezésre került fiatal kutatói workshopra alapozva idén is 

szándékunkban áll egy hasonló szakmai fórum megszervezése. Ennek célja, hogy tovább 

bővíthessük a Tagozatunk szakmai bázisát a fiatalok irányába, mivel egyre növekvő érdeklődés és 

megbecsülés követi munkánkat. A kutatói bázis fejlesztése nem csak Tagozatunk számára jelenthet 

újat, hanem szeretnénk őket a tudományos élet felé orientálni. Úgy véljük, hogy jól megfogalmazott 

kutatási és támogatási programmal az újonnan bevont hallgatók képesek lehetnek komoly 

tudományos publikációk megírására a későbbiekben. 

   

Pécs, 2020. január 13.  

 

      Dr. habil. Bene Krisztián, PhD 

    Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat 

       elnök 

        s. k. 

 

 

 

 


