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HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY
Repülés- és Hadtörténeti Kutatócsoport

.

Kutatási területek
▪ 1920-1939 közötti nemzetközi és hazai repüléstörténet
▪ 1920-1939 közötti német polgári és katonai repülés története
▪ Polgári és katonai repülőgépek technikai fejlődése, technikatörténete
▪ Magyar és nemzetközi repülőgép mérnökök fejlesztései, innovatív kutatásainak

alkalmazásai a korabeli repülőgépgyártásban
▪ A német repülőgépgyártás hatása a magyar repülőgépiparra, nemzetközi

repülőgép gyártási együttműködések
▪ Nemzetközi légügyi szerződések és egyezmények
▪ Angol, magyar és német nyelvű primer és szekunder források felkutatása és

forráspublikációk kiadása

Termékek és szolgáltatások:
▪ Statisztikai elemzések készítése a két világháború közötti magyar és nemzetközi

repülőgépgyártás számszerűsíthető adatainak vizsgálatával
▪ Interjúk, még élő szemtanúk felkutatása, „oral history”
▪ Repülésközpontú társadalmi hatáselemzések készítése
▪ Repüléstörténeti oktatás, kutatás szervezése
▪ Szakmai konferenciák szervezése magyar és idegen nyelven
▪ Repüléssel kapcsolatos szakmai anyagok szakfordítása angol nyelvre
▪ Képzések, magyar és idegen nyelvű kurzusok tartása
▪ Hagyományos és elektronikus tananyagfejlesztés
▪ Szakértői véleményezés, szerkesztői tevékenység, kiállítások szervezése

Speciális műszerek, labor:
▪ Statisztikai programok, a vizsgálatok során alkalmazható szoftverek

Referenciák:
▪ Demonstrátor, PTE BTK, Modernkori Történeti Tanszék (2004/2005, 2005/2006)
▪ PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolájának „Újkor, Európa és a magyarság a

18-20. században” II. éves PhD. hallgató (2009-)
▪ Grastyán Endre Interdiszciplináris Szakkollégium, szakkollégiumi tag (2005-)
▪ A Pécsi Magyar Spanyol Társaság elnöke (2010-)
▪ A német repülés újjászületése az első világháborút követően;- OTDK előadás és

dolgozat, 1945 előtti magyar és egyetemes történelem szekció. Országos
második helyezés, 2007

▪ A Luft Hansa megalakulása és ibero-amerikai szerepvállalása. A dél – atlanti légi
– projekt; - 4. Grastyán Endre Interdiszciplináris Konferencia – az előadásért a
legjobb előadás díj, 2006

▪ 2Pécsi aviatika. A pécsi repülés története” kiállítás, magyar és egyetemes
repüléstörténeti kronológia (2008.július 31- 2008. október 31.)

Kontakt:

PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft. 
Pécsi Tudományegyetem
Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Központ
7633 Pécs, Szántó K. J. u 1/B
Email: innocapital@pte.hu
Telefon: +36 30/ 288 70 39
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