
Szakmai beszámoló A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 15. szám megjelentetése témájú, 

204188/00394 (3588/00394) pályázati azonosítású számú pályázathoz 

 

2016. március 31-én elkészült és leszállításra került 600 példányban a HM Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum számára a Hadtörténeti Múzeum 15. szám. 

 

Tartalma: 

Értekezések, tanulmányok 

Szoleczky Emese: Aggházy Kamil részvétele az 1914-es szerb hadjáratban 

Kreutzer Andrea: „A legszebb, a legtökéletesebb és a legfürgébb képes lap Az Érdekes 

Újság.” – Az Érdekes Újság Háborús Albuma és a Világháború Képes Albuma 

Tóth Orsolya: Az Országos Hadsegélyező Bizottság 

Závodi Szilvia: A katonatiszti családok lakásviszonyai a 20. század első felében 

 

Közlemények 

Prohászka László: A magyar királyi pozsonyi 13. honvéd gyalogezred alakulatjelvénye, 

plakettje, szobra és a pozsonyi Vashonvéd 

Jakusch Gabriella: A Hősök emlékezete 

Czink Péter: A Magyar Országos Frontharcos Szövetség egyenruházata – I. rész: Fejfedők 

Baczoni Tamás: Adalékok a Magyar Királyi Honvédség hegyi csapatainak felszereléséhez 

 

Gyűjteményi munka 

Tőrös István: „…Kardgyát Ki rántván Képtelen Káromkodások Között…” avagy Boronkay 

László secund kapitány pere, 1809 

Hatala András: Az 5,5 cm-es német légvédelmi gépágyúk fejlesztésének története a II. 

világháború folyamán  

Forgács Márton: Közép-Ázsia egzotikus világa egy első világháborús hadifogoly képeslapjain 

Bálint Ferenc: Egy magyar származású II. világháborús amerikai veterán hagyatéka 

Reider Mónika: Hadifogsághoz kapcsolódó emléktárgyak a II. világháború idejéből: válogatás 

a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményeiből 

 

Múzeumunk életéből, történetéből 

Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: „A hadtörténelem és a numizmatika életemnek mindvégig 

múzsája” – Dr. Csillag Ferenc hagyatéka és emlékezete a Hadtörténeti Múzeumban 

Kreutzer Andrea–Szoleczky Emese: R. Várkonyi Ágnes (1928–2014) 

Polgár Balázs: A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hidasnémeti és komáromi régészeti 

kutatásai 2015-ben 

 

Restaurálás 

Meggyes Anita: „Amikor játék a munka” – Egy 19. századi papírszínház restaurálása 

 

Kiállítások 

Juhász Balázs: Az első világháború centenáriuma és ennek olaszországi jellemzői két kiállítás 

tükrében 

 

A kiadvány a Magyar Tudományos Művek Tárában a 2912661 azonosító számon szerepel. 

 

A kiadvány a http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadtortneti-

muzeum-ertesitoje-15 link alatt tekinthető meg. 

http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadtortneti-muzeum-ertesitoje-15
http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadtortneti-muzeum-ertesitoje-15
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204188/00394 (3588/00394) sz. támogatási szerződés 

 

 

Az alábbi partnereink számára gondoskodtunk és gondoskodunk az NKA támogatással 

megjelent kiadványunk, a Hadtörténeti Múzeum Értesítője 15. számának átadásáról: 

 

 

- országos múzeumok könyvtárai 

- megyei múzeumok jogutódainak könyvtárai 

- országos gyűjtőkörű szakmúzeumok 

- Magyar Nemzeti Levéltár és a megyei levéltárak könyvtárai 

- országos szakkönyvtárak 

- a megyei és városi könyvtárak erre igényt tartó tagjai 

- OSZK és különgyűjteményei (a jogszabályban meghatározott 

kötelespéldányokon túl) 

- egyetemi könyvtárak erre igényt tartó tagjai 

- határon túli közgyűjtemények, oktatási intézmények egyedi igény szerint 

- kisebb közgyűjtemények egyedi igény szerint 

 
Alkalmanként példányokat biztosítunk a rendelkezésre álló keret szerint mind a korábbi, mind 

a jelen kötet szakmai konferenciákon, rendezvényeken (pl. az MKE vándorgyűlései), múzeumi 

közművelődési rendezvényeken való terjesztéséhez, továbbá a belföldi és a határon túli iskolák, 

szervezetek könyvtárainak bővítéséhez. 

 

 

 

Az átvételi elismervényeket levelezésünkben és cserenyilvántartásunkban őrizzük. 

 

 

 

dr. Kreutzer Andrea s. k. 

gyűjteményvezető 

 

Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye 

 

 

 

Budapest, 2016. május 21-én. 


