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A magyar hadtudomány jeles művelője, az első katonaakadémikus Kiss Károly (1793–
1866) honvédezredes szerint „a hadi történet kútfeje minden hadtudománynak”. Ennek 
megfelelően került sor a Magyar Hadtudományi Társaság alapításakor a 
Hadtörténelmi Szakosztály létrehozására.  
A Magyar Hadtudományi Társaság Hadtörténelmi Szakosztálya 1991-ben alakult. A 
szakosztály első elnöke Dr. Rázsó Gyula hadtörténész volt (1991-1997). Őt Prof. Dr. 
Szakály Sándor (1997), majd Dr. Csikány Tamás (2004-2013) követte. 2013-tól Dr. 
Kovács Vilmos ezredes vezetésével működik. 
A Szakosztály az alapítás óta töretlenül tevékenykedik, hivatásos katona és civil tagjai 
közösen vállalnak részt a magyar hadtudományi kutatásokban, a hadtudomány, mint 
önálló diszciplina művelésében és az ismeretterjesztésben. 
Az eltelt évtizedek alatt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum intézményében működő 
szakosztály keretén belül számtalan konferenciára került sor, az egyetemes és magyar 
hadtörténelem (a tizenötéves háború, 125 éves a magyar honvédség, az m. kir. 1. 
hadsereg harcai Galíciában, Magyarország 1944. évi német megszállásának 80. 
évfordulója, Budapest 1944-45. évi ostroma,), vagy várépítészet (huszti vár) 
témakörében. 
2013-ban a Csata- és Hadszíntér-kutató Szakosztály beolvadt a Hadtörténelmi 
Szakosztályba. 
A Szakosztály fő célkitűzése az utóbbi években a taglétszám bővítése, a fiatalok 
megnyerése és bekapcsolása a munkába, a hadtudomány egy sajátos területének, a 
hadtörténelemnek minél szélesebb körhöz való eljuttatása, letisztult profil kialakítása, 
valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
bázisán (kutatóinak és oktatóinak bevonásával) megfelelő tudományos program 
ajánlása az MHTT tagság és a katonai vezetés számára. 
Interneten elérhető adatbázisok létrehozásában, mint a www.katonakagulagon.hu, 
vagy a magyar katona áldozatvállalása a nagy háborúban 
(www.katonahoseink.militaria.hu) működik közre a tagság, továbbá jelentős 
könyvészeti munkákat jelentet meg, mint például az új Magyarország hadtörténete 
című négykötetes munka, mely hazánk hadtörténetét ismerteti a honfoglalástól 
napjainkig. 
A Magyarország hadtörténete című négykötetes mű megjelentetését a Zrínyi Kiadó 
kezdeményezte, finanszírozta, szerezte be hozzá a képeket a hazai és külföldi 
múzeumokból, gondozta, majd jelentette meg. 
A HM HIM hadtörténészei és az MHTT tagok közül is voltak, akik részt vettek a 
munkában, de rajtuk kívül még sok tudós, kutató és szerkesztő is jelentős mértétékben 
járult hozzá a négykötetes mű létrejöttéhez. 
A MHTT Hadtörténelmi Szakosztály jelenleg 25 fős taglétszámmal működik. 
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