A Magyar Hadtudományi Társaság Haditechnikai Szakosztály
Beszámoló
2019

A Haditechnikai Szakosztály célja megalakulása óta alapvetően nem változott,
elemezni, értékelni, nyomon követni a védelmi és biztonsági területen
alkalmazható újdonságokat, fejlődési trendeket, eszközöket, rendszereket.
A haditechnikai fejlesztések a sajtó címoldalára kerültek, megkezdődött egy
nagyarányú haditechnikai beszerzési folyamat valószínű főleg a NATO igények
kielégítésére. A hazai fejlesztési és gyártási kapacitások szerepéről – kivéve a
kézifegyver gyártást – nincs információ a szakosztály szürke állományának
igénybevételére nem érkezett felkérés, szakembereinket nem keresték meg.
A Szakosztály tagjai mindig hangsúlyozzák, hogy a haditechnikai kérdések
megoldása nem nélkülözheti a tudományos megközelítést, elemzést és a
minimum középtávú gondolkodást. Véleményünk szerint döntő változásra van
szükség a haditechnika megítélését illetően, melynek továbbra is önálló
területet kell képviselni, függetlenül a jelenleg tapasztalható tendenciáktól.

A Szakosztály a 2019-es évben nagy aktivitást mutatott.
Elfogadott javaslatot tettünk a Társaság nagysikerű központi konferenciájának
címére /Kutatás-Fejlesztés-Innováció a Hazáért/. Három előadó felkérésére
tettünk javaslatot ebből kettő megtartotta a prezentációját.
A Magyar Tudomány Napja alkalmából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a
Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Magyar Polgári Védelmi Tudományos
Egyesület felkérésére a NATO tudományos tevékenysége címmel előadást
tartottunk.
Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet részére a Védelmi Információs Központtal
együttműködve előadást tartottunk a Haditechnikai Fejlesztések irányai,
valamint a Robotfejlesztések eredményei címmel.

A tagság tudományos tevékenységének jelentős része a Haditechnika
folyóiratban közzétett publikációkkal jellemezhető.
A haditechnika szerepének újrarajzolása elengedhetetlen a hazai védelmi
K+F,az ipari kapacitás és az egyetemi oktatás számára. E nélkül megalapozott
tudás,tapasztalat és elkötelezettség még rövid távon sem alakul ki az
állományban. Ennek a feladatnak az elemzéséhez és bizonyos gyakorlati
feladatok elvégzésére a szakosztály tagjai készen állnak.

A Szakosztály létszáma 17 fő A tagok életkori megoszlása szempontjából az
idősebb korosztály is képviselve van nyolc fővel, de a fiatalabb tagság száma
lassan növekszik. Tagdíjfizetési elmaradás miatt két tag törlésre került, de két új
taggal a létszámot kompenzáltuk. A tagdíjfizetési fegyelem megfelelőre
értékelhető.
A Szakosztály nyilvános szereplését jelentősen befolyásolja, hogy az aktív
állomány rendezvényeken való közreműködéséhez, előadás tartásához
engedély kell, mely hosszabb procedúrát jelent.

A Szakosztály 2020 évi tervében központi helyet foglal el a DRON konferencia
szervezése előadók felkérése és előadás tartása.
Ebben az évben is tovább folytatjuk a korábbi együttműködőkkel az előadások
tartását, mely előzetesen felmérve 3-4 alkalmat fog jelenteni a haditechnikai
témák széles körében.
Mivel ebben az évben lesz a hazai keretek között folytatott haditechnikai
fejlesztések 100 éves évfordulója – nem kizárólag csak a HTI keretében - ebben
a témakörban is szándékunk van előadást tartani.

A 2020-as évben a Szakosztály több rendezvényen óhajt részt venni, többek
között előadást tartunk a Mindenki Hadtudománya sorozatban a védelmi
kutatás fejlesztés kérdéseiről, illetve más szakosztályok rendezvényein is az
adott témakör haditechnikai vonatkozását akarjuk elemezni.
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Ebben az évben mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a Hadtudomány
egyik számában előremutató témakörben nívós cikkel jelenjünk meg. A
szakosztály továbbra is nyitott a média irányába szakmai kérdések
megvitatására.
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