Feljegyzés
Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozat
(újjáalakuló ülés)
2016. február 8-án a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár könyvtárában
17 fő jelenlétében megbeszélést tartottak a Magyar Hadtudományi Társaságba zömmel a
helyszínen belépett kollégák, hogy döntsenek a Debreceni Tagozat újjáalakulásáról. A
megjelentek az ülés levezető elnökéül Ragály Róbertet, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig
Kerekes Gábort választották.
A levezető elnök tájékoztatta a megbeszélés résztvevőit, hogy az 1999-ben megalakult
és a honvédelem ügyének népszerűsítésében jelentős szerepet játszott Debreceni Tagozat az
utóbbi években válságos helyzetbe került. Az újonnan megalakuló tagozat elsősorban a
hadtörténelem témakörében tervez tudományos és kutatómunkát végezni. Két szakcsoport
keretében kerülne erre sor, az egyik a hadtörténeti és hadisírgondozó, a másik a
biztonságpolitikai szakosztály, utóbbi többek között hadijátékokat szervezne. Évente két
konferenciát célszerű a munkatervbe beállítani.
Debrecen város önkormányzata a hírek szerint támogatja a helytörténeti kutatómunkát,
a kikülönített pénzügyi forrásokra tervez pályázni a tagozat.
A bevezető tájékoztatót vita követte, amelynek során az alábbi fontosabb
megállapítások hangzottak el:
A doktori fokozatért „harcba szálló” személyek mind a kutatómunkában való
részvétellel, mind a Hadtudomány című folyóiratban történő publikálással értékes
kreditpontokat tudnak gyűjteni. Publikálásra kínálkozik még a Seregszemle, az
Összhaderőnemi Parancsnokság folyóirata is.
Jelentős lépés a Debreceni Tagozat „felélesztése”. A hadtudomány csak akkor
létezhet, ha megfelelő számú, megfelelő tudományos fokozattal rendelkező művelője van.
A hagyomány-ápolás szempontjából is fontos a hadtudománnyal foglalkozni. Friss
erők, új tagok bevonására van szükség, de fenn kell tartani a kapcsolatot a régi tagokkal is.
Szükség van a kommunikációra a társadalom, a nyilvánosság felé is.
Célszerű együttműködést kiépíteni az egyetemmel és a rendvédelmi szervekkel is.
A vita után került sor a tisztségviselők megválasztására. A jelölő bizottság által
beterjesztett javaslat az elnöki tisztségre Pető Zsolt. A tagság egyhangúlag megválasztotta a
tagozat elnökének Pető Zsoltot.
A jelölő bizottság javasolta a tagozat titkárának Martinkovics Katalint. A jelenlévők
szintén egyhangú szavazással választották meg Martinkovics Katalint titkárnak.
A megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizalmat és ígéretet tettek, hogy
legjobb tudásuk szerint fogják a vállalt munkát végezni. Pető Zsolt tájékoztatta a tagozat-ülés
résztvevőit a Debreceni Egyetemmel kialakuló kapcslatokról. A tervezett két konferenciáról
elmondta, hogy az egyik – biztonságpolitikai témájú – konferenciát április 26-ára tervezik, a
másikat pedig novemberre.
Debrecen, 2016. február 8.

