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http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/30-%C3%A9v_OLDALPARBAN.pdf
https://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/MHTT%20%C3%BCnnepi%20%C3%BCl%C3%A9s%20%282021.06.29.%29.pdf
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 Biztonságpolitikai Szakosztály:  

30 éves az MHTT tovább>>  

 

 Az MHTT Civil-katonai Együttműködési (CIMIC) és a Lélektani Műveletek 

(PSYOPS) Szakosztály:  

30 éves az MHTT tovább>>  

 

 Előadások a Magyar Honvédség Művelődési Házában: 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 MHTT Hadtörténelmi Szakosztály: 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 1991 – Megjelenik a Hadtudomány c. folyóirat első száma : 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 A Hadtudomány c. folyóirat tisztségviselői: 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 Hadtudományi konferenciák: 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 Hadtudományi lexikon: 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 20 éves a Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szakosztály: 

30 éves az MHTT  tovább>>  

 

 Szárazföldi Műveleti Szakosztály: 

30 éves az MHTT  tovább>>  
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http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/Biztons%C3%A1gpolitikai%20szakoszt%C3%A1ly.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/CIMIC%20szakoszt%C3%A1ly.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/El%C5%91ad%C3%A1sok%20a%20Stef%C3%A1ni%C3%A1n.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/Hadt%C3%B6rt%C3%A9nelmi%20szakoszt%C3%A1ly.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/Hadtudom%C3%A1ny%20els%C5%91%20sz%C3%A1ma.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/Hadtudom%C3%A1ny%20foly%C3%B3irat.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/Hadtudom%C3%A1nyi%20konferenci%C3%A1k.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/harmincev/Hadtudom%C3%A1nyi%20Lexikon.pdf
http://mhtt.eu/SZAKOSZT%C3%81LYOK/KATASZTR%C3%93FA%20%C3%89S%20POLG%C3%81RI%20V%C3%89DELMI/Katasztr%C3%B3fav%C3%A9delmi%20szakoszt%C3%A1ly20_30.pdf
http://mhtt.eu/SZAKOSZT%C3%81LYOK/SZ%C3%81RAZFOLDI_MUVELETI/sz%C3%A1razf%C3%B6ldi%20m%C5%B1veleti%20szakoszt%C3%A1ly.pdf


 Humánerőforrás-fejlesztési szakosztály: 

30 éves az MHTT  tovább»  

 

 Előadások a Magyar Honvédség Művelődési Házában tovább»  

 

 Megújuló Hadtudomány folyóirat  tovább» 

 

 A Hadtudomány c. folyóirat tisztségviselői tovább»  

 

 1991 – Megjelenik a Hadtudomány c. folyóirat első száma... tovább» 

 

  Légierő Szakosztály (1991-2021) tovább»  

 

 az MHTT 30 éve képekben és eseményekben  tovább» 

 

 2000. Megalakult a Polgári Védelmi Szakosztály tovább tovább» 

 

 Elnökök és ciklusok... tovább»  

 

 Kiss Károly, az első hadtudós akadémikus tovább»  

 

 A Magyar Hadtudományi Társaság 2019. évi beszámoló küldöttgyűlését 2020. 

szeptember 11-én, pénteken tartotta, a Zrínyi Miklós laktanya  

és Egyetemi Campuson (Hungária körút 9-11, Díszterem) tovább » 

 Az MHTT megalakulásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos 

konferenciájáról készült videót <<ITT>> tekintheti meg. 
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http://mhtt.eu/SZAKOSZT%C3%81LYOK/HUMAN_EROFORRAS_FEJLESZTES/Hum%C3%A1ner%C5%91forr%C3%A1s%20szakoszt%C3%A1ly.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/El%C5%91ad%C3%A1sok%20MHMH-1.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Hadtudom%C3%A1ny--sajt%C3%B3h%C3%ADr2020.10.09.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/Hadtud%20tiszts%C3%A9gvisel%C5%91i%202020.09.28%5B5147%5D%20%28Jav%20SzZ%29-3.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/1991_ben%20megjelenik.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/1991_ben%20megjelenik.pdf
http://mhtt.eu/SZAKOSZT%C3%81LYOK/LEGIERO/2L%C3%A9gier%C5%91%20szakoszt%C3%A1ly%20%28Jav%20SzZ%29.pdf
http://mhtt.eu/SZAKOSZT%C3%81LYOK/LEGIERO/2L%C3%A9gier%C5%91%20szakoszt%C3%A1ly%20%28Jav%20SzZ%29.pdf
http://mhtt.eu/SZAKOSZT%C3%81LYOK/SZ%C3%81RAZFOLDI_MUVELETI/Sz%C3%A1razf%C3%B6ldi%20M%C5%B1veleti%20Szakoszt%C3%A1ly_facebook.docx
https://www.mhtt.eu/SZAKOSZT%c3%81LYOK/KATASZTR%c3%93FA%20%c3%89S%20POLG%c3%81RI%20V%c3%89DELMI/MHTT%2030%c3%a9v-hez.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/eln%C3%B6k%C3%B6k_Jav%20SzZ_12020_09_28.pdf
https://www.mhtt.eu/SZAKOSZT%c3%81LYOK/KISS%20KAROLY%20KLUB/MHTT-30.%202.%20h%c3%adr.%201983KISS%20K%c3%81ROLY%20KLUB.pdf
https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2020/rendezveny/MHTT%2030%20%c3%a9ve%20kiadv%c3%a1nyhoz%20h%20h%20jav..pdf
https://drive.google.com/file/d/1Z8bSaJdQpjwewUx_Y8_HSZGDEV_pLCAI/view?usp=sharing

