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Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatának 

2021. évre vonatkozó beszámolója 

 

Statisztikai adatok 

 Megnevezés: Dél-dunántúli Tagozat 

 Taglétszám: 25 fő 

 Korösszetétel: 17 fő 35 év alatt, 8 fő 35 és 62 év között 

Tudományos fokozattal rendelkezők száma: 6 fő (5 PhD történettudományból, 2 habilitáció 

történettudományból) 

 Elnök: Bene Krisztián (benekrisztian@yahoo.fr) 

 Titkár: Kiss Márton (kiss.marton1990@gmail.com) 

 A Tagozat hivatalos e-mail címe: mhtt.deldunantul@gmail.com 

 A tagozat működésének hivatalos újraindulása taggyűléssel: 2013. szeptember 

 Rendezvények: Hadtörténeti esték előadássorozat tavaszi és őszi félévben 

 Részvételi statisztika: az előadássorozaton átlagosan 15-20 fő hallgatóság 

 

Szöveges értékelés 

 2021-ben a tervezés során figyelembe kellett vennünk a koronavírus-járvány okozta lezárási 

lehetőségeket. Ezért rendezvényeink egy részét hibrid formára terveztük meg, ugyanakkor a 

betervezett éves konferenciák esetében online módra készültünk. A Tagozat alapját jelentő 

előadássorozatunk, a Hadtörténeti Esték hibrid módon zajlott, igazodva a rendezvényeink 

helyszíneként szolgáló Pécsi Tudományegyetem szabályozásaihoz (2a. és 2b. melléklet). 

 A vezetőség képviseletében Bene Krisztián elnök és Kiss Márton titkár igyekezett eleget 

tenni kötelezettségeinek és részt vett a Társaság elnökségi és küldöttgyűlésein (február, június, 

augusztus, december). 

 Kezdeményezésünkre a Magyar Hadtudományi Társaság és az Újkor Alapítvány 

együttműködési megállapodást írt alá 2020-ban. Ennek keretében a Tagozat tagsága cikkeket 

publikálhat az Újkor elektronikus folyóirat hasábjaira. Az együttműködés keretében 2021-ben 

huszonkettő cikk készült el, köszönhetően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Puskás Tivadar 

Műszaki Szakkollégium munkatársainak (8. sz. melléklet). 

 A Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubjával közösen 

májusban egy műhelykonferenciát szerveztünk online keretek között. A rendezvényen összesen 16 

előadást tartottak meg a résztvevők, közelítve egymáshoz a hadtörténelem és a hadtudomány 

kutatóit (4. sz. melléklet). 
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 Júniusban közös konferenciát tartottunk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és 

Társadalom Kar Romanisztika Intézet Háborús Tudományok Multidiszciplináris Kutatócsoporttal 

együtt Új eredmények a hadtörténetből II. címmel. Az itt elhangzott hét előadás a hadtörténeti 

kutatások mellett a konfliktusok interdiszciplináris megközelítésének kérdéseivel is egyaránt 

foglalkozott (5. sz. melléklet). 

 Augusztus végén társszervezőként csatlakoztunk a Háború, tájformálás, hasznosítási (Pécs) 

címmel megrendezésre került konferencián. Itt az egyik szekció megszervezését, lebonyolítását és a 

beérkező publikációk szervezését is elvégeztük (7. sz. melléklet). 

 Ősszel a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalom Kar Romanisztika Intézet 

Háborús Tudományok Multidiszciplináris Kutatócsoporttal közösen rendeztük meg A katonai 

emlékezet alakulása Európában a 20. századi első felében című kerekasztal-beszélgetést. Ennek 

célja a katonai és civil emlékezeti kérdések összehasonlítása, valamint a kor katonai 

áldozatvállasának interdiszciplináris megközelítésének bemutatása volt(3. sz. melléklet). 

 Az év végén került megrendezésre a Konfliktusok tegnap és ma című rendezvényünk. Az 

országos konferencia online keretek között valósult meg, a hat szekcióban összesen huszonhét 

előadást tartottak meg a résztvevők. A tematikát a változatosság jellemezte, a hadtörténelem ókortól 

modernkorig történő elemzése mellett ismételten megjelent a hadtudomány és a biztonságpolitikai 

kérdése is a konferencián (6. sz. melléklet). 

Az elmúlt évek tapasztalataiból elmondható, hogy a Tagozat tagjainak díjfizetési fegyelme 

az elmúlt időszakban javuló tendenciát mutat, azonban több tag esetében nem látunk azonnali 

javulást. Törekszünk arra, hogy a tagságot megfelelően motiváljuk a kötelezettségek teljesítésére. A 

fennálló helyzet miatt a fizetési kötelezettségek teljesítését a helyzet miatt kezeltük, de reményeink 

szerint be tudjuk pótolni az elmaradásokat. 

 

A 2021-es év főbb eseményei 

 Az évet nagymértékben meghatározta a koronavírus, valamint az ezzel kapcsolatos 

szabályzások. A Hadtörténeti Esték esetében ezért hibrid formára váltottunk, az éves nagy 

rendezvényeinket (konferenciák, kerekasztal-beszélgetések) pedig online módon rendeztük meg.  

 Februárban részt vettünk az évkezdő elnökségi ülésen két taggal (Bene Krisztián, Kiss 

Márton). 

 Márciusban Tagozatunk több tagja részt vett egy kerekasztal-beszélgetésen a 20. századi 

katonai emlékezet kérdéseiről. 

 Májusban került sor egy közös műhelykonferenciára a Magyar Hadtudományi Társaság 

Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubjával. Az együttműködést a későbbiekben is fenn szeretnénk 

tartan és tovább fejleszteni. 
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 Júniusban Bene Krisztián és Kiss Márton képviselte a Tagozatot az MHTT közgyűlésén 

online formában. Tudomány rendezvényünkön pedig a Tagozat tagjai mutathatták meg kutatásaikat. 

Ugyanebben a hónapban Bene Krisztián elnök és Hamerli Petra kapcsolattartási titkár képviselte a 

Tagozatot a „A Magyar Hadtudományi Társaság 30 éve” elnevezésű rendezvényen.  

 Augusztus 27-én társszervezőként vettünk részt a Háború, tájformálás, hasznosítás 

elnevezésű konferencián. A hónap végén Bene Krisztián elnök és Kiss Márton titkár képviselte a 

Tagozatot a kihelyezett elnökségi ülésen Pákozdon.  

 Novemberben részt vettünk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalom Kar 

Romanisztika Intézet Háborús Tudományok Multidiszciplináris Kutatócsoportjának kerekasztal-

beszélgetésén, ahol több tagtársunk előadóként vett részt.  

 Az év utolsó hónapjában tartottuk az éves konferenciánkat, ahol 25 előadó vett részt az 

ország több egyeteméről. A célunk úgy néz ki sikerrel járt, immáron nem egyedül hadtörténelem, 

hanem a hadtudomány képviselői is bemutathatták kutatásaikat. A rendezvényen elhangzott 

előadásokról készült ISBN-es absztraktkötet kiadásra került 2021-es dátummal. 

 Igazodva a MHTT SZMSZ-éhez, megválasztottuk küldötteinket (3 főt), akik képviselhetik a 

Tagozatunkat a budapesti megbeszéléseken. A megnövekvő adminisztratív feladatok (különösen a 

konferenciák) miatt kineveztük Dr. Hamerli Petrát kapcsolattartási titkárnak. Rajtuk még elnök úr, 

Bene Krisztián fogja reprezentálni a Tagozatot hivatalos ügyekben.  

 

A 2021. évi munkaterve 

 Folytatni fogjuk a Hadtörténeti esték előadássorozatunkat, amely mind a tavaszi, mind az 

őszi félévben előadási lehetőséget jelent a kutatók számára. Az új kihívásokra reagálva úgy 

gondoljuk, hogy az előadássorozat egy részét online formában fogjuk megrendezni, így a kapcsolat 

fennmaradhat a kutatók és a közönség között. 

 Terveink között szerepel, hogy a korábbiakban tervezett kéziratokat meg tudjuk jelentetni. 

Egyik ilyen a Fejezetek a hadtörténelemből sorozat újabb két (9. és 10.) kötetének sajtó alá 

rendezése, amely még az előző évről maradt vissza. Terveink szerint egyik tagunk munkáját 

szeretnénk monográfia formájába önteni, hogy eredményeivel a nagyközönség is 

megismerkedhessen. 

 A Tagozat bővítésénél tárgyalásokat kívánunk folytatni a PTE BTK Politikatudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Tanszék kutatóival egy biztonságpolitikai alcsoport létrehozására. Az 

előrehaladott tárgyalásokról tájékoztatni fogjuk a Társaság vezetőségét is, amint azok kézzel 

fogható eredménnyel járnak. 

 A korábban említett együttműködés jegyében konferenciát tervezünk előreláthatólag az év 

első felében. Ekkor kerülne sor a hagyományos műhelykonferenciánkra is, ahol a Tagozat tagjai 
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mutathatják meg eredményeiket és kutatásaikat. Az év második felében pedig meg kívánjuk 

rendezni a hagyományosnak mondható „hadtörténeti-hadtudományi” konferenciát, igazodva a 

szabályzatok adta lehetőségekhez.  

 2022-re célul jelöltük ki, hogy a Tagozat tagságát összehozzuk a járványhelyzet okozta 

szétszéledésből. A Tagozat tagsága nem minden esetben tudott részt venni programjainkon, így 

szükséges lesz a belső adminisztrációnk revideálása is. Egy korábbi programunkat felidézve 

ismételten szeretnék tartani fiatal kutató workshopokat, hogy szélesebb körrel ismertethessük meg a 

Tagozat és főként a Társaság munkáját. Úgy véljük, hogy jól megfogalmazott kutatási és támogatási 

programmal az újonnan bevont hallgatók képesek lehetnek komoly tudományos publikációk 

megírására a későbbiekben. 

   

Pécs, 2022. január 27.  

 

      Dr. habil. Bene Krisztián, PhD 

    Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat 

       elnök 

        s. k. 

 


