
Elnökségi beszámoló a Magyar Hadtudományi Társaság 2019.03.22-ei 

Tisztújító Küldöttgyűlésétől végzett tevékenységéről. 

   

1.Általános helyzet: 

Jelen beszámolót a 2019.évi Tisztújtó Küldöttgyűlésén elfogadott beszámoló és a 

szakosztályok 2019. évi beszámolói alapján készítette el az intéző bizottság. Az elnökség 

megtárgyalta, kiegészítette, az etikai bizottság (EB) és a felügyelő bizottság (FB) 

beszámolóival együtt terjeszti a küldöttgyűlés elé jóváhagyásra. 

A tisztújítást követően, 2019-ben a Társaság igen feszített tempójú évet zárt. A 3 éves ciklus 

végén a 2019. 03.22-ei Küldöttgyűlésen leköszönt elnökség a Társaságot jó helyzetben (stabil 

személyi, anyagi, tárgyi háttérrel) adta át a megválasztásra került új vezetőségnek, bár a 2019. 

évi tervezés elmaradt. Ezért az évet „menet közben” kellett megtervezni, ami biztosította a 

tervszerű és folyamatos tevékenységet. A Társaság szabályozói alapvetően rendezettek.  

Fővárosi Törvényszék határozatának megfelelően átdolgozott Alapszabályt 2016. július 15-ei 

rendkívüli küldöttgyűlés fogadta el. A Társaság napi működését szabályozó egyéb 

dokumentumokat, a Felügyelő Bizottság áttekintette és a 2018. év végén tartott elnökségi 

ülésen jóváhagyott adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az Arculati kézikönyvvel együtt a 

szabályozottság teljeskörűnek mondható. A hivatkozott dokumentumok, a honlapon 

megtalálhatók. 

A tavalyi évben is fontos feladat volt a tagnyilvántartás pontosítása, a Társaság valódi 

taglétszámának megállapítása. Folytattuk azt a politikát, hogy a nem fizető tagjainkat, akik a 

figyelmeztetés és a felszólítás ellenére sem pótolták a tagdíjat, töröltük a Társaság 

tagnyilvántartásából.  

 A 2019-es évben 57 fő hagyta el a Társaságot (kilépett, törölt, 6 fő elhunyt),az újonnan 

belépők száma viszont 60 fő volt.   Javult a társasági korfa, mivel az újonnan belépők közül 

22 fő 40 év alatti, melyből 8 fő egyetemi hallgató. A záró létszám 2019. december 31-én 575 

fő volt. A tavalyi tagdíj címen befizetett összeg- 2020. 08.31-ig - 2.107.000 Ft.-ot tett ki. 

Tovább kell azonban javítanunk a tagtoborzási tevékenységünket, főként a fiatalok körében. 

2.Elnökségi és IB ülések 

A beszámolási időszakban az újonnan megválasztott elnökség júniusban, szeptemberben és 

decemberben ülésezett a Társaság székhelyén. Az elnökségi ülések első összehívásra 

határozatképesek voltak, a megszavazott határozatok biztosították a folyamatos demokratikus 

működést. A júniusi és az októberi ülések fő napirendi pontjait az alábbi témák képezték: a 

NATO 70, NATO 20 rendezvény. sorozat, „A mai NATO” című könyv elkészítése, a 

Hadtudományi Nyári Egyetemhez való hozzájárulás, a Társaság tervezett konferenciáink 

(2019. november 05, 2019. december 02) szervezése, a road-show-k (Veszprém, Gödöllő, 

Corvinus Egyetem) menedzselése, a NATO szimulációs gyakorlat szervezése, work-shop-k 

(INF Szerződés, NATO kibervédelem) előkészítése, lebonyolítása, a szakosztályok által 



betervezett feladatok koordinálása volt. Az elnökség júniusi ülésén döntöttünk a 

„Hadtudomány Ifjú Tudósa” pályázat 2019. szeptember 15-ei kiírásáról, a Honvédelmi 

Minisztériummal egyeztetett 12 középfokú tanintézet meghívásáról. Az elnökség októberi 

ülésén döntöttünk (titkos szavazással) a Tanárky és a Korponay-díjak odaítéléséről (Tanárky- 

díjasok: Óvári Gyula és Horváth Attila; Korponay díjasok: Kiss David és Csiki Varga Tamás 

tagtársaink). A decemberi ülésen döntött az elnökség a cikkpályázati különdíj odaítéléséről, 

valamint ezen az ülésén vette tudomásul az elnökség Bertalan Györgynek a Hadtudomány 

főszerkesztőjének lemondását. Az SZB Működési Szervezeti és működési szabályzata alapján 

kérte fel a felelős kiadót és a Szerkesztőbizottság elnökét, a pozíció betöltésére vonatkozó 

pályázat kiírására. Az elnökségi üléseket megelőzően májusban, szeptemberben és 

decemberben ülésezett az intézőbizottság, így az elnökség elé döntésre megfelelően 

előkészített beszámolók, tájékoztatók, program javaslatok, határozati javaslatok kerültek. 

3. Együttműködések 

2019-ben a Társaságnak továbbra is fenntartotta a korábbi, együttműködési 

megállapodásokat, amely szerint 22 társadalmi szervezettel és intézménnyel vagyunk 

szervezett kapcsolatban. Ezek közül 2019. szeptember 12.-én megújítottuk a kooperációt, a 

Magyar Katonai- Katasztrófa-orvostani Társasággal (MKKT). Aktív, közös rendezvényre is, 

kiterjedő együttműködésünk volt, az NKE, MRTT, GTTSZ,  HSZOSZ.  

2019. május 7-én a Társaság vezetése együttműködési megbeszélést tartott az NKE Stratégiai 

Védelmi Kutatóintézet (SVKI) vezetőivel, Dr. Tálas Péter igazgatóval és Dr. Csiki Varga 

Tamás tudományos munkatárssal. A „fiatalítási” törekvésekben fontos esemény volt a 

Társaság hallgatói gyakorlóhelyként való elfogadása, amelynek érdekében Prof. Dr. Szenes 

Zoltán, a társaság elnöke 2019. július 25-én együttműködési megállapodást írt alá Dr. habil. 

Szente-Varga Mónikával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok Kara oktatási dékán-helyettesével. A gyakornoki program keretében elsőként 

vett részt a Társaság munkájában Varga Olivér biztonságpolitikai szakos BA hallgató, akinek 

a tevékenységét az MHTT vezetése kiválóra értékelte. 

4.Jelentős központi rendezvényeink: A 2019. évi küldöttgyűlésen elfogadott munkaterv 

szerint az éves rendezvényeinknek végrehajtása során tematikailag csatlakoztunk a Zrínyi 

2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, a NATO 70, NATO 20 központi 

rendezvénysorozataihoz, illetve a szakosztályaink rendezvényeihez.  

2019 évi központi rendezvények voltak: 

 2019. május 22. Az INF Szerződés felmondása  „Vajon kinek a felelőssége az INF 

Szerződés széthullása?” „Hogyan tovább ezután?” „Milyen hosszú távú politikai 

előnye származik a feleknek a szerződés felmondásából?” – Többek között ezekre a 

kérdésekre kereste a választ a Magyar Hadtudományi Társaság szakmai vita 

keretében. A workshop előadói Maxim Vorobjev, az Oroszországi Föderáció katonai 

attaséja, valamint Nagy László és Ruttai László, a Társaság szakértői voltak. A 

workshopot Szenes Zoltán, a Társaság elnöke moderálta.  



  Az idei nyáron rendezték meg a XX. Euro-atlanti Nyári Egyetem, szolnoki 

jubileumi, szakmai programját, ahol  Szenes Zoltán elnök előadást tartott 

„Magyarország 20 éve a NATO-ban” címmel. A Társaság NATO díszkötettel ismerte 

el az első helyezett csapat (18 fő) tagjainak kiemelkedő teljesítményét. Az MHTT 

képviselői a nyári egyetem, záró napján: Dr. Szenes Zoltán elnök, Dr. Hegedűs Henrik 

alelnök, Varga Olivér szakmai gyakornok (NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok 

Kar) voltak  

 A Társaság 2019. október 7-én tartotta – a NATO20 projekt részeként - a 

„Kibervédelem a NATO-ban. Lesz-e kiberháború?”című vitafórumát.  Az esemény 

előadója Vass Sándormérnök dandártábornok volt, aki jelenleg a NATO SHAPE 

(Belgium, Mons) kiberműveleti központ igazgatója.   

 Társaságunk, együttműködve több ifjúsági és szakmai szervezettel, közreműködött a 

NATO megalapításának 70. évfordulójára 2019. október 11-12-én konferencia és 

szimulációs versenyszervezésében.  A rendezvény  első napján tartotta meg 

nyilvános előadását a Korponai János Díjas Dr. Csiki Varga Tamás 

 Társaságunk, 2019. november 5-én tartotta a „Kutatás, fejlesztés és innováció a 

hazáért” című tudományos konferenciáját a Stefánia Palota Dísztermében.  

A konferencia célja a haderő modernizációjának bemutatása, a kutatás, fejlesztés és 

innováció új rendszerének megismertetése, a NATO követelmények és a jövőbeni 

perspektívák értékelése volt. A rendezvényen adtuk át a Társaság tudományos díját, a 

Tanárky Sándor Díjat, Prof. Dr. Óvári Gyula ny. ezredesnek. A tanácskozáson 

előadóink voltak elismert civil és katonai szakértők. Délután, 4 szekcióban folytattuk 

munkánkat. Az esemény részét képezte a Társaság NATO 20 projektjének. 

 2019. december 02-án rendeztük „ Magyar honvédelem az évfordulók tükrében” 

című konferenciát, melynek keretében vehette át a tudományos munkája 

elismeréseként a Tanárky Sándor Díjat Dr. Horváth Attila alezredes, melyet az MHTT 

elnöke adott át! 

Hagyományőrző feladatunk teljesítése keretében minden évben, így 2019-ben is 

megkoszorúztuk a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (ZMLC) könyvtárépület 

falán elhelyezett Tanárky Sándor emléktáblát (decemberben) és Kiss Károly emléktáblát 

(novemberben). 

A HM Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya szervezésében megrendezett megemlékezéseken 

(koszorúzásokon) a Budai Önkéntes Ezred (február), a Honvédelem napja (május), 

Tisztavatás (augusztus), a Halottak Napja (november) elnöki, alelnöki, elnökhelyettesi szinten 

képviseltettük a Társaságot. 

5. Az MHTT képviselete, megjelenése, szerepvállalása, külföldön és belföldön:  

 A németországi Essenben megrendezésre kerülő JAPCC konferencián 2 fő                   

képviselte a Társaságot a Légierő Szakosztályból ( Hegedűs Ernő, Hennel Sándor), 

 2019 nyarán 4 fős lengyel delegáció érkezett a Társasághoz a „Három tenger 

kezdeményezés (3SI)” kutatási témában. A Társaság részéről a témában Tóth László 

ömt. százados, doktorandusz tartott előadást. 



 2019. május 22-én, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Hon- és 

Rendvédelmi/Rendészeti Szervek Tagozata, Magyar Hadtudományi Társaság 

(MHTT), Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) „Hogyan tovább 

Magyarország? Védelem és Biztonság” konferencia. Helyszín: Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtár és Információs Központ II. emeleti konferenciaterem volt. A 

rendezvény előadói voltak: Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere, 

Prof. Dr. Kis- Benedek József és a záró előadást Prof. Dr. Szenes Zoltán a Magyar 

Hadtudományi Társaság elnöke tartotta. 

 2019. november 22-én,  Emléktábla avatás, Dr. Pataky Iván emlékére, a Magyar 

Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége, Magyar Polgári Védelem 

Tudományos Egyesület Elnöksége és a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- 

és Polgári Védelmi Szakosztálya  emléktáblát avatott tagtársunk emlékére.  Pataky Iván 

tevékenysége sok szállal kötődött a Magyar Hadtudományi Társasághoz, amelynek 

Tanárky- és Életmű- Díjasa volt. Haláláig a Hadtudomány folyóirat 

szerkesztőbizottságnak aktív tagjaként dolgozott. Az ünnepségen Társaságunkat Dr. 

Király László és Dr. Muhoray Árpád szakosztályelnökképviselték. 

 Hét évtizede a repülőtisztképzés szolgálatában. A szolnoki repülőtisztképzés 

kezdeteire emlékezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az MH 86. Ittebei Kiss 

József Helikopterbázis Művelődési Otthonában, 2019. október 25-én tartott 

ünnepségen felelevenítették az elmúlt 70 év fontos állomásait, a nagy elődöket, de szó 

volt a légierő közeljövőben megvalósuló fejlesztéseiről és a képzés jövőjéről is. A 

Társaságot Dr. Hegedűs Henrik alelnök képviselte  

2019. december 05-én, Polgári védelmi NATO konferencia, a Magyar Tudomány Ünnepén. 

Sikeres konferenciát tartottak a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) 

tanácstermében, Magyarország NATO tagságának 20. évfordulója és a Genfi Egyezmények 

ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából. A tudományos rendezvényt a Magyar 

Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi-és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Magyar 

Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ), a Magyar Környezetvédelmi Egyesület (MKE), a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári 

Védelmi Tudományos Egyesület (MPVTE) és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 

közösen szervezte a Védelmi Információs Központ (VIK) Alapítvány kuratóriumával. A 

konferencián a társaságunk több tagja tartott előadást. A beszámolási időszakban készült el az 

új Hadtudományi Lexikon szerkesztése. Ezt a munkát, mivel az anyagi forrást az NKE 

biztosította, egyetemi szakemberek végezték (akik személyükben zömében az MHTT-nek is 

tagjai), de a szerkesztőbizottságban társaságunk is rendszeresen képviseltette magát az 

elnökkel, alelnökkel és Szabó József örökös tagunkkal. 

Társaságunk tagjai rendszeresen közreműködnek az NKE doktori iskolái (HDI, KMDI) 

tudományos konferenciáin, doktori fórumain és ott vannak a tudományos utánpótlás nevelését 

biztosító diákköri (ITDKés OTDK) rendezvényeken is. 

6. A Hadtudomány folyóirat:  



A tisztújítással a Hadtudomány folyóirat felelősi rendszerében is  változások álltak be, hiszen 

a Társaság elnökké választott Szenes Zoltán a folyóirat felelős kiadója és az SZB tagja lett; 

Hegedűs Henriket alelnökké választásával pedig  SZB elnöki megbízatását látja el.  

A szerkesztőbizottság 2019. június 27-ei ülésén a SZB összetételében megújult, tagjai 

megerősítették részvételüket a felelősségteljes, közös tevékenységében, Az SZB leköszönt 

tagjainak elnöki levélben köszöntük meg áldozatos munkájukat.. Az újjáalakuló ülésen döntés 

született az angol nyelvű cikkek megjelentetésével kapcsolatosan, vagyis a cikkek az E- 

lapszámban jelennek meg. Az angol nyelvi lektori szerepet felkérésünkre, Panajotu Kosztasz 

vállalta. A főszerkesztői feladatot továbbra is dr. Bertalan György tagtársunk látta el, aki 

azonban 2019 decemberében lemondott megbízatásáról. Az elnökség felkérésére, kiírtuk a 

„Főszerkesztői Pályázatot”, melynek beadási határideje 2020.02.10. A nyomdai előkészítést, 

kivitelezést továbbra is a Bausz Kft. végzi. A honlap és a folyóirat webmesteri feladatait 

Jelencsics Imre látja el.  A HADTUDOMÁNY 2019-ben egy összevont (1-2) 3. és 4. számban 

jelent meg az E-lapszámmal együtt, amelynek részadatait az alábbi táblázat  mutatja: 

LAPSZÁM 
 

2019/1‒2. 
 

2019/3. 
 

2019/4. 
 

2019/E 
 

2019 
összesen 

TERJEDELEM 
OLDALSZÁMBAN 
(alaki kellékekkel 

együtt) 

 
 ∑ 208 oldal 

 
 ∑ 168 oldal 

  
∑ 152 oldal 

 
 ∑ 120 oldal 

 
 
 

∑ 648 oldal 

LEKTORÁLT 
CIKKEK 

12 
 

10 
 

11 
 

8 
 

NEM LEKTORÁLT 
KÖZLEMÉNYEK 

1 
 

2 
 

3 
 

- 

 

7. Honlapunk, megjelenésünk a közösségi médiában: 

2019 márciusát követően új alapokra helyeztük a kommunikációt, a honlapot naprakésszé 

téve, dolgozunk annak megújításán. A látogatottsági számok kedvezően alakulnak a 

közösségi médiában is. Az elmúlt fél évben a Társaság jelenléte folyamatosan növekszik az 

említett médiafelületeken, amelyet Hajós Dezső kommunikációs munkatárs szervez. 2019. 

novemberben csak a Facebook oldalon 25 bejegyzést tettünk közé, amely 12 500 érdeklődőt 

ért el (216%-os növekedés a korábbi hónaphoz viszonyítva), 5800 reagáltak (107%-os 

emelkedés) és 129 új látogató kezdte kedvelni az MHTT honlapját (579%). A legnagyobb 

érdeklődést a tudományos díjasok előadásai és a konferencia-események jelentik (lásd 

táblázat). Fontos lenne, hogy tagságunk ossza meg és népszerűsítse a társasági híreket és 

bejegyzéseket, ami tovább növelné szervezetünk ismertségét, transzparenciáját.  

Jelenleg a társaság két Facebook címmel, egy közösségi (743 fő, 70%-os növekedés áprilistól 

december végéig) és egy privát csoporttal (405 fő, 20%-os javulás) és egy Instagram címmel  

rendelkezik. Önálló honlapja van az MHTT Dél-Dunántúli Tagozatának. A társaság új 

kommunikációs politikája szerint a rövid, egyképes tudósítások az Instagramra kerülnek fel, a 

többképes, rövid tudósítások a nyilvános Facebookra kerülnek, míg a társasági honlap 

megmarad a szakmai hírek gyűjtőhelyének. Fontos szempont, hogy a kiemelt eseményekről 



egyidejű tudósítások jelenjenek meg, illetve a konferenciák előadásai akár élőben is 

menjenek. A Facebookot Dr. Hegedűs Henrik alelnök és Dr. Németh András elnökhelyettes 

mellett Dr. Hajós Dezső kommunikációs munkatárs kezeli. A vezetés törekszik arra, hogy 

minden megjelenés legyen informatív, társaságot népszerűsítő, felesleges, nem társasághoz 

tartozó hírek ne jelenjenek meg, az idejét múlt hirdetések, posztok időben lekerüljenek az 

oldalakról. Folyamatban van az új honlap fejlesztése, amely egy újabb előrelépés lehet a 

Társaság megjelenési formájában. Meghatározónak gondoljuk az egységes arculatunkat 

biztosító, az írásos (nyomtatott) anyagokra vonatkozó Arculati kézikönyv megjelenését 

követően indokolt annak, a honlapra vonatkozó változatának, folyamatos feltöltése. Néhány 

táblázat, mely jól szemlélteti a vezetés ezirányú törekvéseit és törekvéseinek kezdeti sikereit, 

aktuálisan: 

 



 

 

 



 

8.Elismerések: 

A Társaság anyagi helyzete lehetővé tette, hogy 2019-ban egy Életmű-díj, két Tanárky-díj és 

két Korponay-díj is kiadásra kerüljön, az alábbiak szerint: Aaz alábbiak szerint: 

Életmű díj: Csery- Szűcs Péter 

Tanárky- díj: Óvári Gyula, Horváth Attila 

Korponay-díj: Csiki Varga Tamás, Kiss Dávid 

A díjak a legszélesebb körű szakmai nyilvánosság előtt, az MHTT 2019.11.05-ei és a 

2019.12.02-ai konferenciáján, illetve Szakosztály rendezvény keretében kerültek átadásra. Az 

átadás új elemeként vezettük be, hogy a díjazottaknak előadás keretében kellett tudományos 

tevékenységüket, főbb kutatási területüket bemutatniuk.  

  

9. Pályázatok 

2019-ban, mint a korábbi években is a Társaság két pályázatot hirdetett meg. Az egyik a 

hagyományos cikkpályázat, amire a felhívás előzetesen már 2018 végén megjelent. Sajnos a 

tudományoscikk- pályázatra összesen két pályázat érkezett be, amelyből az egyik, Országné 

Faragó Év tanulmánya (Sportoló katona, katonasportoló) különdíjban (40.000 Ft) részesült és 

cikke pontosítás után megjelenik a „Hadtudományban.”   

            A „Hadtudomány ifjú tudósa ”pályázatra 2019. szeptember 15-ével, a Honvédelmi 

Minisztériummal egyeztetve, 12 középiskolát hívtunk meg, a pályázat leadásának határideje 

2020. január 31 volt. Összesen 11 pályázat érkezett be, melyek már lektoroknál vannak, 

bírálatra kiküldve. A pályázat előkészítő bizottság 2020. február 25-én fog állást foglalni és 

javaslatot tenni az IB és az Elnökség felé a díjazottak személyére vonatkozólag. Terveink 

szerint az eredményesen pályázó diákok és a felkészítő tanárok elismerő oklevélben és 



könyvjutalomban részesülnek, melyek a Társaság kiemelt rendezvényén, ez év tavaszán 

kerülnek átadásra. 

10. A Társaság anyagi helyzete:  

A 2019. márciusi küldöttgyűlésen önálló határozattal elfogadott bevételi és kiadási 

sarokszámok az alábbiak szerint teljesültek: 15.591 e Ft bevétel, 10.458 e Ft kiadás, azaz 

5.133 eredmény, melyből 5 M Ft a HM által 2018 decemberében nyújtott, 2019. november 

30-ai felhasználási határidejű pótlólagos céltámogatás. Ez utóbbinak a célirányos 

felhasználása és elszámolása az előírtak alapján megtörtént. 

Fő támogatóink a HM első támogatását illetően, valamint a MTA KFB felé határidőre és 

hiánytalanul elszámoltunk. Mint fentebb jeleztük jelentős a tagdíjbevételből származó forrás, 

azonban egyes szakosztályoknál a fizetési fegyelem hagy még kívánnivalót maga után (a 

tagságból való törlések fő indoka a tagdíjfizetési elmaradás). 

11. A Társaság Szakosztályainak és Klubjainak összefoglaló értékelése a 2019. évi 

beszámolók alapján: 

A Társaság 20 szakosztályából, 2 területi tagozatból és 3 klubból áll. Ezek közül 14 

határidőre, a kiadott útmutatónak megfelelően elkészítette éves beszámolóját, amelyek - a 

később beérkezettekkel együtt - felkerültek a honlapra. 2 szakosztály (Civil-katonai 

kapcsolatok Szakosztály, Hadtörténelmi Szakosztály) nem küldte el beszámolóját. A 

szakosztály-beszámolók különböző minőségi színvonalon készültek el. A Tüzér 

Szakosztálynál, 2020 januárjában elnökváltás volt, Szabó Tibor lemondása után, a jelenlévő 

tagok, Szeles Béla alezredest választották meg. Az Intéző Bizottsági 2020. februári ülésén 

felmerült, hogy ez éveben meg kell teremteni az eredményes működés további kereteit, akár a 

szabályzataink módosítása által is.    

 A Légierő Szakosztálynál 2019-ben új szakosztály elnök választására került sor. Az újonnan 

megválasztott vezetés változatlanul magas szakmaisággal és lendülettel folytatta múlt évben 

is tevékenységét. Elismerésre méltó elhivatottságuk a Társaság, a hadtudomány irányába. 

Hasonlóan magas szintű munkát végzett a Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály, az 

Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály, a Humánerőforrás-fejlesztési 

Szakosztály, és a Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub.  

Konszolidálódott a Debreceni Tagozatunk helyzete és új lendületet vett a Dél-Dunántúli 

Tagozatunk tevékenysége is. Szakosztályaink szervező erejéből általában évi egy – egy 

nagyobb rendezvényre futotta, amelyek azonban az évek során már Társaság által szervezett 

konferencia-sorozat részeivé  váltak. Ilyenek a repüléstudományi konferencia, a 

kiberbiztonság és robotikai konferencia és a logisztika időszerű kérdései témájú konferencia. 

Ez utóbbi a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program megvalósítása 

szempontjából egyben a Társaság 2019. évi egyik kiemelt rendezvénye volt. Folyamatos 

programot biztosítanak a tagoknak és az érdeklődőknek a Kiss Károly és a Lahner György 

klubok rendezvényei, változó jelenlét és aktivitás mellett. Az Intéző Bizottság azt javasolja, 

hogy a  Kiss Károly Klub megújult formában és keretek között a Stefánia Palota, Honvéd 

Kulturális központ falai között folytassa tevékenységét Köszönet minden tagtársunknak, akik 

önkénteségükkel, aktív szerepvállalásukkal segítették és segítik ma is a vezetés ez irányú 

törekvését.  

            

Budapest, 2020. szeptember 11-én 



                                                                                       az  MHTT Küldöttgyűlése 


