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Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatának 

2022. 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: – (tisztújítás után lesz betöltve a pozíció)  

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

 A tagozat működésének hivatalos újraindulása taggyűléssel: 2013. szeptember 

 Rendezvények: országos tudományos konferenciák évente két alkalommal 

 Részvételi statisztika: átlagosan 15-20 fő hallgatóság 

 

Szöveges értékelés 

 A 2022-es év több szempontból is változásokat hozott a Tagozat működésébe, amelyek 

elsősorban a járványhelyzethez kapcsolódnak. A közel másfél évtizedes múltra visszatekintő 

Hadtörténeti Esték előadássorozat megtartására a tavaszi félév folyamán öt előadással (lásd 1. 

számú melléklet) került sor, azonban annyira kevés érdeklődőt vonzott, hogy az őszi félévben nem 

indítottuk újra. Áttekintjük, hogyan lehetne vonzóbbá tenni és több embert elérni vele, majd 

amennyiben ez sikerült, újból el fogjuk indítani a jövőben.  

 Két országos tudományos konferenciát tartottunk az év során. 2022. április 30-án került sor 

az Új kutatási eredmények a hadtudományban II. című rendezvényre, amelyen 27 előadás 

hangzott el (lásd 2. számú melléklet), majd 2022. december 16–17-én a Konfliktusok a 

történelemben és napjainkban című konferencia, amelyen 25 előadó vett részt (lásd 3. számú 

melléklet).  

 Sikerült megjelentetni a Fejezetek a hadtörténelemből című kiadványsorozatunk 9. és 10. 

kötetét (4. és 5. számú melléklet), amelyekben 15, illetve 16 publikáció kapott helyet, így az idei 

évre tervezett egyik legfontosabb vállalásunk megvalósult.  

 Az Újkor.hu – A velünk élő történelem történettudományi ismeretterjesztő portállal kötött 

együttműködés keretében öt írás jelent meg a portálon a Tagozat tagjai, valamint az azzal 

együttműködő szerzők részéről, amelyek jelentős számú olvasóhoz jutottak el.  
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 Összességében elmondható, hogy a 2022-es év a korábbi időszakból átgyűrűző nehézségek 

ellenére alapvetően sikeres volt, a kitűzött célok jelentős részét sikerült elérni. Ezekre alapozva 

remélhetőleg az előttünk álló év is eredményes és sikeres lesz, amikor tovább tudjuk fejleszteni 

mind a programokat, mind pedig a Tagozat kiadványát.  

 

A 2022-es év főbb eseményei 

 A fennálló egészségügyi kihívások és ezek tudományos életre gyakorolt hatása ellenére a 

2022-es év folyamán a következő eseményekre került sor a Dél-dunántúli Tagozatban:  

 Hadtörténeti Esték előadássorozat öt előadása 

 Új kutatási eredmények a hadtudományban II. című konferencia 27 előadással 

 Konfliktusok a történelemben és napjainkban című konferencia 25 előadással 

 Fejezetek a hadtörténelemből című kiadványsorozat 9. és 10. kötetének megjelenése 

 Újkor.hu portálon öt publikáció megjelentetése.  

 

2023. évi munkaterv 

 A korábban az Elnökséggel egyeztetett módon szeretnénk a Fejezetek a hadtörténelemből 

című kiadványsorozatunkat folyóirattá alakítaná és OJS rendszerben megjelentetni, távlatilag pedig 

elérni, hogy hivatalosan is lektorált periodikává alakuljon át. Tekintettel a rendszeresen megtartott 

országos tudományos konferenciákra, az ott elhangzó magas színvonalú előadások írott változatai jó 

alapot jelentenek a kiadvány tanulmányokkal való ellátásához, de természetesen ez csak az első 

lépés lenne afelé, hogy még több intézmény munkatársait bevonják a folyóirat szerzői közé.  

 Az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is két kiemelt rendezvényt tervezünk: egy-egy 

országos tudományos konferenciát az év első és második felében (májusban és decemberben), 

amelyen a hadtudomány és a tágan értelmezett háborús tudományok képviselői adhatják közre 

kutatásaik eredményeit.  

 Mivel a decemberi rendezvényünk már részben jelenléti formában került megtartásra, így 

több érdeklődő is jelezte, hogy be szeretne lépni a Tagozatba, ezért bízunk benne, hogy a 

természetes fluktuáció ellensúlyozásán túl esetleg növelni is sikerül a taglétszámot.  

   

Pécs, 2023. január 15.  

 

       Dr. habil. Bene Krisztián, PhD 

     Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat 

              elnök 

                           s. k. 


