
 

 

 
 

Magyar Hadtudományi Társaság 
  

Hungarian Association of Military Science 
 
 

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS 

ADOMÁNYOZOTT DÍJAK, ELISMERÉSEK RENDSZERE 

A Magyar Hadtudományi Társaság (továbbiakban Társaság, illetve MHTT) tagságát 

képviselő Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség kidolgozta a Társaság céljaiért 

kiemelkedően tevékenykedők, illetve azokat támogatók elismerési rendszerét, melyben 

díjakat alapít, címeket adományoz és egyéb elismerési formákat létesít. 

Jelen dokumentum, a Társaság szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) 

mellékletét képezi. 

A Társaság felhatalmazza az elnökséget, hogy a hadtudomány művelésében és a 

tudományszervező munkában kiemelkedő tagok tevékenységét – anyagi lehetőségeinek 

függvényében – elismerje. 

Az elismeréseket a Társaság azon tagjai, valamint támogatói kaphatják, akik a Társaságban, 

átlag feletti tudományos teljesítményt nyújtanak, illetve a tudományos közösség életében 

kiemelkedő szerepet töltenek be. Ezek a tevékenységek általában a következők lehetnek: 

- hosszú éveken át a Társaság különböző bizottságaiban, a szervezeti egységek 

vezetésében,  

- tevékenységük szervezésében és irányításában kiemelkedő szerepet vállalnak; 

- szakmai ismereteik és tapasztalataik tudományos igényű rendszerezésével 

gazdagítják a szakirodalmat; 

- érdemben hozzájárulnak a szélesen értelmezett hadtudomány fejlesztéséhez; 

- aktívan részt vesznek a Társaság központi rendezvényeinek a tervezésében, 

szervezésében, azok lebonyolításában; 

- huzamosabb időn át kiemelkedő tudományszervezői munkát végeznek; 

- a Társaság hatékonyabb működését, szervezeti életét elősegítő javaslatokkal, 

elgondolásokkal, élnek és azok megvalósításában is aktívan részt vesznek; 

- felelős vezetőként, tudós szakemberként támogatják a hadtudomány fejlődését, illetve a 

Társaság működését. 

A Társaság az adományozott díjak és elismerések vonatkozásában a mindenkori adózási 

szabályoknak megfelelően jár el. 

A Társaság elismerési rendszerének előkészítő szervezete a Díjbizottság. A bizottság 3 főből 

áll, akiket az MHTT elnöksége három évre bíz meg. A Díjbizottság vezetését az Intéző 

Bizottságból felkért és az elnökség által megerősített tag (elnökhelyettes) látja el. 



 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság által alapított elismerési formák és adományozásuk 

rendje 

A Magyar Hadtudományi Társaság az alábbi elismeréseket és díjakat alapította és alkalmazza: 

 

1. Életműdíj, emlékgyűrű;     

2. Tanárky Sándor-díj; 

3. Korponay János-díj; 

4. A Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja cím; 

5. A Magyar Hadtudományi Társaság érdemes tagja cím; 

6. A Magyar Hadtudományi Társaság tiszteletbeli tagja cím; 

7. Elismerő oklevél, esetenként tárgy jutalommal. 

 

A felsoroltakon kívül a hadtudomány, illetve a Társaság tevékenysége magas szintű 

támogatásáért a “Hadtudományért” (Pro Militum Artibus) emlékplakettet adományozhat az 

elnökség nevében az elnök a Társaságon kívüli természetes és jogi személyeknek, valamint 

ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek.  Továbbá a Társaság, jelentős 

szakmai rendezvényei érdekében végzett munka köszöneteként “Emlékérem” adható.  

 

Az elismerések adományozásának általános rendje: 

 

Az elismerési javaslatokat –a tudományos teljesítmény mérése gyakorlatának megfelelő 

szempontok figyelembevételével - az éves beszámoló felterjesztésével együtt tehetik meg a 

szakosztályok, illetve k e z d e m é n y e z h e t i k  a  b e s z á m o l á s i  i d ő s z a k b a n  

t e s t ü l e t i l e g  az IB, illetve a z  elnökség.  

Az elismeréseket a Díjbizottság f o r ma i  és  t a r t a l mi  é r t ék e l é s s e l  terjeszti elő az IB, 

majd az elnökség elé. Az elnökség nyílt szavazással dönt arról, hogy az adott évben, mely 

elismerési formákat adja ki a Társaság, illetve – díjak adományozásáról - titkos szavazással 

dönt.   

Az elismerések átadására - a külön szabályozottak kivételével - a beszámoló 

küldöttgyűlésen kerül sor.  

Az elismerési  formák leírása  

1. Életmű-díj, illetve emlékgyűrű azok adományozásának szabályai 

 

A díj leírása: Az Életmű-díj 12-15 g súlyú vésett 14 karátos arany pecsétgyűrű MHTT 

szöveggel és a Társaság B/5 méretű Életmű-díj feliratú díszoklevele. A díjazott nevét a 

Társaság honlapján az Életmű-díj rovatban kell feltüntetni. 

Azon személyek részére került alapításra a díj, akik az MHTT tevékenységének keretében 

több évtizedes kiemelkedő életművükkel gazdagították a magyar és egyetemes hadtudomány 

értékeit. A díj odaítélésére évente egy alkalommal kerülhet sor, 1-2 személy kaphatja meg. 

A Díjbizottság szakmai javaslata alapján az elnökség 2/3-os titkos szavazással dönt a díj 



 

 

odaítéléséről. Adományozására a beszámoló küldöttgyűlésen kerül sor. 

 

 

2. A Tanárky Sándor-díj és adományozásának szabályai 

 

A Társaság a Magyar Tudományos Akadémia 1838. szeptember 8-án megválasztott első 

hadtudományi rendes tagjának tiszteletére Tanárky Sándor-díjat alapított a hadtudomány 

magyar művelői számára. Az MHTT elnöksége a Társaság tagjai tudományos munkásságának 

elismeréseként évente adományozza a díjat. 

A díj leírása: A díj Tanárky Sándort ábrázoló kisplasztika, a Társaság B/5 méretű Tanárky- 

díj  feliratú  díszoklevele  és a küldöttgyűlés  által meghatározott összeg,  melynek  jelenlegi 

értéke nettó 300 ezer forint
1
. A díjazott nevét a Társaság honlapján a Tanárky-díj rovatban 

kell feltüntetni. 

A díj a hadtudományi kutatómunkában kiemelkedő teljesítményeket elért MHTT tagok 

elismerésére szolgál, az alábbi adományozási szabályok szerint: 

a) Az odaítélés alapja: 

 

- új eredményeket tartalmazó, magas színvonalú hadtudományi tanulmány, mű; 

 

- az utolsó öt évben nyújtott kiemelkedő hadtudományi alkotómunka; 

 

- huzamos időn át végzett kiemelkedő tudományszervező tevékenység. 

 

b) Az MHTT elnöksége 2/3-os titkos szavazással évente 1-2 díjat adományozhat. 

 

c) A díjakat az MHTT elnöke a Társaság kiemelt rendezvényén adja át. 

A díjban részesült személy nevét a Társaság honlapján a Tanárky-díj rovatban kell feltüntetni. 

 

3. A Korponay János-díj és adományozásának szabályai 

 

Korponay-díj: a Társaság Korponay János, az 1848-49-es magyar honvédsereg ezredeséről, 

aki hadtudományi munkásságáért ifjú 25 éves főhadnagyként a Magyar Tudományos 

Akadémia 1844. december 24-én megválasztott levelező tagja lett, elnevezett díjat alapított a 

hadtudományi kutatómunkában kiváló teljesítményeket elért, 35 évnél fiatalabb MHTT tagok 

– doktoranduszok, egyetemi hallgatók – elismerésére. 

 

A díj leírása: A díj a Társaság jelképét ábrázoló névre vésett kisplasztika, a Társaság B/5 

méretű Korponay-díj feliratú díszoklevele és a K ül dö t t g yű l é s  dön t és e  a l ap j án  a  

Tanárky Sándor-díj mindenkori nettó összegének 50%- a. A díjazott nevét a Társaság 
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 A díjhoz kapcsolódó új anyagi juttatást az elnökség javaslatára a soron következő küldöttgyűlés hagyja jóvá. 



 

 

honlapján a Korponay-díj rovatban kell feltüntetni. 

a) Az odaítélés alapja: 

 

- új, kiemelkedően eredeti tudományos értékkel bíró tanulmány, mű, újítás; 

 

- tudományszakában legalább 3 évi magas színvonalú, elismert alkotómunka; illetve 

huzamosabb ideig végzett kiemelkedő tudományszervező tevékenység. 

b)  Az MHTT elnöksége 2/3-os titkos szavazással évente 1-2 díjat adományozhat. 

 

c) A díjakat az MHTT elnöke a Társaság kiemelt rendezvényén adja át 

 

A díjban részesült személy nevét a Társaság honlapján a Korponay-díj rovatban kell feltüntetni. 

 

 

Címek adományozása 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság a hadtudomány érdekében kifejtett magas szintű 

tevékenység elismerésére címeket adományozhat tagjainak, illetve támogatóinak, melyeket 

elismerő oklevéllel, egyes esetekben az alapszabályban leírt külön jogosultságokkal, illetve 

emlékplakettel, vagy tárggyal jutalmaz. 

 

4. A Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja cím adományozásának szabályai 

 

A Társaság Alapszabálya szerint a Társaság örökös tagja lehet az a személy, akit a 

Társaságban huzamosabb ideig végzett kiemelkedően eredményes munkájáért a küldöttgyűlés 

– az elnökség javaslatára – örökös tagnak választ. Az örökös tagságra vonatkozó személyi 

javaslatot az előterjesztés szabályai szerint az elnökség terjeszti elő. Egy időben legfeljebb 

öt személy viselheti az örökös tag címet. 

A Társaság örökös tagjának jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos előírásokat a Társaság 

Alapszabálya tartalmazza. 

 

5. A Magyar Hadtudományi Társaság érdemes tagja cím adományozásának szabályai 

 

A Társaság a hazai tudományos életben végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére a 

Magyar Hadtudományi Társaság érdemes tagja címet alapított és adományoz. A cím azoknak 

adományozható, akik a Magyar Hadtudományi Társaság keretében huzamosabb ideig 

kiemelkedő tudományszervezői tevékenységet végeztek. 

A Társaság évente legfeljebb két személyt részesíthet ebben az elismerésben, amelynek 

átadása a küldöttgyűlésen történik. Az elnökség döntése alapján a díjazott részére, 

tevékenysége elismeréseként a Társaság díszoklevél mellett névre szóló “Hadtudományért” 

emlékplakettet adományoz. Az elismerés átadására a küldöttgyűlésen, illetve a Társaság 



 

 

kiemelt rendezvényén kerül sor.  

 

6. A Magyar Hadtudományi Társaság tiszteletbeli tagja cím adományozásának 

szabályai 

A Társaság Alapszabálya szerint a Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi 

személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki (amely) a hazai 

és az egyetemes hadtudományban kiemelkedő eredményeket ért el, illetve az Alapszabályban 

foglalt célok megvalósítását tevékenységével jelentős mértékben elősegíti. 

A tiszteletbeli tagságra vonatkozó személyi javaslatot az elnökség terjeszti elő, amelyről a 

küldöttgyűlés dönt. 

A Társaság tiszteletbeli tagjának jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos előírásokat a 

Társaság Alapszabálya tartalmazza. 

    Elismerő oklevél és/vagy tárgyjutalom elismerés adományozásának szabályai 

 

Elismerő oklevelet, és /vagy tárgyjutalom elismerést a Társaság azon tagjai és támogatói 

kaphatnak, akik adott (pl. beszámolási) időszakban, illetve rendezvény érdekében kiemelkedő 

tudományos tevékenységet, tudományszervező munkát végeztek. 

Felterjesztése általában a szakosztályok beszámolóival együtt - egyes esetekben 

(rendezvényekhez kapcsolódóan) - történik és az elnökség döntése alapján. A Társaság elnöke 

a küldöttgyűlésen, ünnepélyes évfordulókon, illetve rendezvények végén adja át az 

elismeréseket. 

A tárgyjutalom átadásáról minden esetben átadás-átvételi elismervényt kell készíteni, amelyet 

a Társaság Gazdálkodási Szabályzatában meghatározottak szerint kell kezelni. 

Speciális rendelkezések 

 

A Társaság elnöksége a fenti díjakon kívül a Társaság kiemelkedő tevékenységet végző tagjai 

esetében egyéb elismerési formákra is jogosult javaslatot tenni. Így miniszteri,  

államtitkári, MH parancsnoki vagy helyettesi (úgynevezett központi) elismerésekre – a 

szakosztályok vagy az elnökségi tagok javaslatára – a Társaság elnöke tesz javaslatot a 

mindenkor előírt formában és tartalommal az elismerést nyújtó szervezet felé. Az 

elismerésekre vonatkozó felterjesztést 90 nappal az esedékesség előtt kell megtenni. 

Az elismerések állami ünnepeken, illetve kiemelt tudományos rendezvényeken kerülnek 

átadásra. 

A Társaság által adományozott különböző díjak, elismerések, valamint az elismerésben 

részesültek és díjazottak nevei a Társaság honlapján érhetők el. 

Jelen dokumentumot a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 2020 június 30-án tartott 

ülésén fogadta el. A Tanárky- és a Korponay díjakkal járó összegeket a Társaság 2020. 

szeptember 11-ei Küldöttgyűlés foglalta határozatba. 



 

 

  Budapest, 2020.szeptember 11-én:             a  Magyar Hadtudományi Társaság Küldöttgyűlése    

  Budapest, 2020. június 30-án:                         a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 



 

 

 

Háttér (a díjak, oklevelek részletes formai leírása az arculati kézikönyvben) 

 

 

A díjak általános szövegezése 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 
 

a hadtudományban felmutatott eredményei, valamint tudományszervezői tevékenysége 

elismeréseként 

XY Úrnak 
 

…díjat 

adományoz 

Budapest 202.. ………………………….. 
 

az MHTT elnöke 

 

 

A címek általános szövege 

Örökös/érdemes címek 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 
 

a hadtudományban felmutatott eredményei, valamint több évtizedes tudományszervezői 

tevékenysége elismeréseként 

XY Úr 
 

részére 
 

A Társaság örökös/érdemes tagja címet 

adományozta 

 
 

Budapest 202.. ………………………….. 
 

az MHTT elnöke 



 

 

Tiszteletbeli tag cím 
 

 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 
 

a hadtudományban felmutatott eredményei, továbbá a Társaság tevékenységének 

támogatása elismeréseként 

XY Úr/ 

szervezet 

részére 

a Magyar Hadtudományi 

Társaság tiszteletbeli  tagja 

címet adományozta 

 
 

Budapest 202... ………………………….. 
 

az MHTT elnöke 

 

 

 

 
 


