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Tisztelt Elnök Úr !
Szakosztályunk az MHTT kiadott szempontjai alapján éves beszámolóját a 2019. évi munkájáról elkészítette,
azt Önnek a következők szerint küldöm meg.

1.

Statisztikai adatok

Szervezeti egység megnevezése: Katasztrófa - és Polgári védelmi szakosztály
Taglétszáma : 21 fő, ebből 35év alatti 2fő, 35-62 év közötti 9fő, 62év fölötti 10fő
A vezetőség elérhetősége:
Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy elnök muhoray.arpad@uni-nke.hu 06 20 931 1956
Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes titkár
gabor.zellei@gmail.com
06 20 955 3662
Az elnökséget megbízatásában megerősítette a szakosztály 2019.január 29-i ülése.
2. Szöveges értékelés
A 2019.január 29-i ülésen az elnökség megerősítésén túl megtárgyaltuk még a szakosztály 2019. évi
munkatervét. Az ülésen Dr.Endrődi István tű.ezredes úr gratulált a szakosztály munkájához, méltatta a
példaértékű együttműködést a jelenlévő szervezetek vezetőivel. Javasolta, hogy a beszámolóba kerüljön be az
iparbiztonsági konferencia, és a budapesti bombázások áldozataival kapcsolatos koszorúzás. Fontosnak
tartotta a Pataky Iván – díj népszerűsítését, Dr.Zellei Gábornak gratulált az I.világháború légoltalmának
kutatásához. Pozitívan értékelte az Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Katasztrófavédelem Központi
Múzeuma megújult együttműködését.
2019-ben a szakosztály tagjai részt vettek a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Magyar Polgári Védelmi
Tudományos Egyesület által javasolt Dr.Pataky Iván emlékhely és díj megvalósításában. Az emléktábla
avatása 2019.november 22-én megtörtént, és a díj első átadására is sor került az NKE katasztrófavédelmi
szakos hallgatója részére.
Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy és Dr. Zellei Gábor ny. pv. ezredes - társszerzőként - részt vettek
„A POLGÁRI VESZÉLYHELYZET KEZELÉS A NATO-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON „ című
tanulmány megalkotásában, mely egyik fejezete lesz a témával kapcsolatos MHTT kiadványnak.

November hónapban bekapcsolódtunk az MHTT öt szakosztálya (Nemzetbiztonsági, Haditechnikai, Légierő,
Katasztrófa-és Polgári védelmi, Elektronikai, Informatikai és Robotikai ) által 2020.április hónapra tervezett
„Pilótanélküli légijárművek katonai, rendészeti és közszolgálati hasznosítási lehetőségei, drónelhárítás” című
konferencia szervezésébe.
Az év folyamán az alábbi tudományos rendezvényeken képviseltük a szakosztályt, illetve az MHTT-t.
2019.április 14-én Repüléstudományi konferencia - NKE Szolnok
2019. szeptember 29-én A magyar légierő 20 éve a NATO-ban - MHTT Légierő Szakosztály
2019.október 25-én A szolnoki repülőtiszt képzés kezdetének 70.évfordulója - NKE Szolnok
2019. november 28-án A katonai logisztika időszerű kérdései - NKE, HTK
A Magyar Tudomány Ünnepe és Magyarország NATO tagságának 20. a Genfi Egyezmények
ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából szervezett tudományos konferencia. (2019.december 5.)
A rendezvényt szakosztályunk, együttműködve a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel kezdeményezte és
szervezte, melyen – előbbieken kívül - előadókkal képviseltette magát : a Magyar Hadtudományi Társaság, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Magyar Polgári
Védelmi Tudományos Egyesület, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Védelmi Információs Központ
Alapítvány, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület, a Magyar Védelmiipari Szövetség, a Magyar
Vöröskereszt, az MH Védelmi Információs Központ, a DARANET nemzetközi árvízi program vezetése, az
MHTT Belügyi Szakosztálya.
A konferenciát megnyitó előadásával tisztelte meg Dr.Szenes Zoltán ny.vezérezredes úr az MHTT elnöke.
A hadtudomány és a polgári védelem népszerűsítése jegyében már hagyományosan részt vettek a
rendezvényen a szakma iránt érdeklődő középiskolás diákok is a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség
szervezésében.
Záró szavaiban a levezető elnök, Dr. Endrődi István ny.tű.ezredes úr, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
elnöke méltatta a konferencia eredményeit, kiemelve az együttműködés erősítését a védelmi szektor
szervezetei között.
3. A 2020. évi munkaterv
Félévente tervezünk szakosztályi ülést, januárban a beszámoló elfogadása, júniusban a II. féléves tudományos
rendezvények lesz a fő napirendi pont.
Az év folyamán az alábbi tudományos rendezvényeket tervezzük.
A fent már említett áprilisi „Pilótanélküli légijárművek katonai, rendészeti és közszolgálati hasznosítási
lehetőségei, drónelhárítás” című konferencia szervezését folytatjuk az MHTT négy másik szakosztályával,
több katasztrófavédelmi előadó bevonásával.
Az első félévben - már hagyományosan - megemlékezünk a Természeti Katasztrófák Csökkentésének
Világnapjáról a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesülettel közös szervezésű rendezvényen.
Az első félévben együttműködve - az MHTT Vegyivédelmi és környezetbiztonsági szakosztályával tudományos kerekasztal beszélgetést szervezünk, a 30 évvel ezelőtti Gorbacsov – Bush találkozó kapcsán, fő
hangsúlyt helyezve a vegyifegyverek korlátozásával kapcsolatos döntésre.
A II. félév végén tudományos konferenciát szervezünk a Magyar Tudomány Napja alkalmából.

4. Javaslatok
Az MHTT kiemelt rendezvényeinek javasoljuk :

„A haderőfejlesztés humánpolitikai aspektusai” című tudományos konferencia megszervezését.
Technikai bemutató megszervezését a rendszerbe állítandó új harckocsik, tüzérségi eszközök, repülő
eszközök megismerése céljából.
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