Az MHTT Belügyi Szakosztály, szakosztály ülése: 2022. március 21.
Az MHTT Belügyi Szakosztály, szakosztály ülést tartott 2022. március 21-én az NKE RTK KVI
tárgyalójában. A közgyűlésen részt vett az MHTT alelnöke, Dr. Hegedűs Henrik t.alezredes Úr
is, aki beszámolt az MHTT-t érintő, a tudományos tevékenységet támogató anyagi és
publikációs lehetőségekről. Ezek nagyban járulnak hozzá a tudományos publikációk,
kiadványok megjelentetéséhez, az MHTT tagok tudományos tevékenységének
támogatásához. A Hadtudomány c. folyóirat online és papír alapú kiadványainak tudományos
minősítése kiemelkedő fontosságú, amelynek érdekében új publikációs szabályzat és angol
nyelvi lektor támogatja a kutatókat. Az MHTT finanszírozhatóságát, a HM támogatás, a
tagdíjak és szponzorációk mellett, az 1%-os adó felajánlások, illetve ezek bevételei biztosítják.
Az MHTT Belügyi tagozat a COVID 19 járvánnyal összefüggő korlátozások miatt az elmúlt két
évben online formában tartotta közgyűléseit, tekintettel arra is, hogy tagjai egy része távol
Budapesttől és, illetve koruk miatt kiemelt figyelmet kapott a biztonságuk.
A rendezvényen a Szakosztály 2021. évi tevékenysége, a 2022. évi programok tervezése, a
tagtoborzás kérdései kerültek megvitatásra. A cél, hogy a fiatal kutatók (NKE BA és MsC,
doktori iskola hallgatói), rend- és honvédelemi dolgozók, valamint a kadétiskolák felé nyisson
a szakosztály, és tegye számukra érdekessé és vonzóvá a rend-és honvédelmi pálya mellett a
szakosztály kereteiben folytatott tudományos munkát.
Fontos feladat a tudományos megjelenés érdekében az MHTT és az MRTT szakosztályi és
tagozatai által tervezett, és egyéb szakmai eseményeken való részvétel és szervezés. A MPVSZ
novemberben megrendezésre kerülő konferenciájának megszervezésében a tagozat idén is
aktív szerepet vállal.
A tagozat javaslatot tett, az idén 90. életévét betöltő Dr. Gulyás István tagtársunk
elismerésére, aki több évtizedes igen széleskörű kutató- és gyűjtő munkával a csendőrség,
polgárőrség tárgyi és dokumentációs emlékeit rendezte kiállításba, amelynek méltó helyen
való elhelyezésének megszervezésére megtettük a szükséges intézkedéseket; valamint Dr.
Szabó Gyula nyá. r. ezredes munkájának elismerésére is. Az utóbbi tagtársunkra vonatkozó
elismerési javaslatunkat, a Szakosztály 2021. évi beszámolójában is felterjesztettük

