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Tárgy: Beszámoló a Klub 2019. évi működéséről  

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Ebben az esztendőben az MHTT Láhner György Haditechnikai Klub 4 alkalommal 

szervezett programot önállóan vagy együttműködőként. Kiemelt feladatunknak tartottuk a 

30 éves működéssel kapcsolatos jubileumi kiadvány előkészítését, a tanulmányok 

elkészítését és a kiadás feltételeinek megteremtését. Támaszkodtunk az előző két évtizedet 

megörökítő munkáinkra, de azt mind tartalmi, mind szerkesztési szempontból meg 

kívántuk haladni. A kiadvánnyal párhuzamosan egy DVD is készült, amelyet elsősorban az 

aktív tagok részére kívánunk biztosítani. A DVD előállítási költségeit és a kiadvány 

nyomdai költségeiből 100 000 forintot a tagság adott össze, a megjelentetés költségeinek 

nagyobb részét az MHTT biztosítja. 

 

A szakmai kulturális programjainkon 35-40 fő vett részt, az Magyar Logisztikai 

Egyesülettel együttműködésben megtartott előadáson 8 fő képviselte a klubot, azaz az 

MHTT - t. A kiadványunk szerkesztő bizottsága (5 fő) két alkalommal tartott ülést. A 

kiadvánnyal kapcsolatos egyeztetéseket az elnök végezte. 

 

Szöveges értékelés a beszámoló évéről (Rendezvények és események időpontjai, témái 

és előadói) 

 

1.) 2019. január 24-n Szilágyi Istvánnal a DVD-l kapcsolatos kérdéseket egyeztettük. 

Az elkészülő rövidfilm azokból az eseményekből tartalmaz mintegy egy órás 

összeállítást, amelyek az elmúlt fél évtizedhez kapcsolódnak.  Költségként csak a 

hordozó merül fel, a munkát Szilágyi István tagunk térítésmentesen végezte a klub 

részére. 

 

2.) Április 29-n Tata és környéke szakmai- nosztalgia túrát tartottunk. A program 

részét képezte a Batthyány-kastély megtekintése és történetének ismertetése, 

Vértesszőlős leleteiről egy beszámoló és részletes helytörténeti ismertető történész 

szakember vezetésével. A program fő szervezője Radványi Katalin tagtársunk volt. 

 

3.) Május 9-n a jubileumi kiadvány szerkesztésével kapcsolatos utolsó megbeszélést 

tartottuk meg. A DVD-k elkészültek, a cikkeket a szerzők első változatban 

összeállították. Megegyeztünk a cikkek véglegesítésében, a kiegészítésekben illetve a 

terjedelmi határokat. 
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4.) Szeptember 18-n részt vettünk a ZalaZone autonóm járműkísérleti próbapálya 

beruházás látogatásán, ahol a BME illetékes kari dékánja és a HM részéről a 

Modernizációs Intézet vezető helyettese is előadást tartott. Utóbbi a HM fejlesztési 

elgondolásairól tartott előadást. Négyen képviseltük a klubot az MTA Közlekedés- és 

Járműtudományi és Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság közös szervezésében 

tartott kihelyezett ülésen. 

 

5.) Szeptember 27-n a Légierő Szakosztály rendezvényén klubunk részéről Kunos 

Bálint tartott szakmai előadást a NATO csatlakozásunk haditechnikai- és haderő 

fejlesztési eseményeiről.   

 

6.) Október 2-4 között tartottuk meg szokásos éves nagy rendezvényünket, aktuálisan 

a Balaton-környéki túrát, Badacsonylábdihegy KORK bázisponttal. A program részei 

voltak: Fonyód, a helyi könyvtár vezetőjének szakmai előadása és rövid városnézés; 

Cserkesztomaj kilátó; Szentbékkálla kőtenger; Sümeg, vártörténet, a volt érseki palota 

és a restaurációs munkák megismerése; Badacsonytomaj, FOLLY arborétum 

látogatása, növénytani ismeretek felelevenítése, kiegészítése; Tapolca, 

katonaélmények, séta a városban; Balatonederics, Afrika-múzeum, a mintegy negyed 

évszázaddal ezelőtti első látogatásunk emlékeinek felelevenítése; Tűhegy, kis mozgás, 

kőzettani ismeretek; Zalavár, Kis-Balatoni látnivalók.  

 

7.) December 11-én tartottuk évzáró és értékelő ülésünket a „Tudós kávézóban”. Ezen 

visszatekintettünk a haditechnikai klub működésének elmúlt 3 évtizedére, jelentősebb 

eseményeinkre, elismeréseinkre és a klub életében kiemelkedő szerepet betöltött 

tagtársaink szerepére. A rendezvényen részt vett Hegedűs Henrik, az MHTT alelnöke 

is. A találkozón kötetlen beszélgetések között, kulturális programként hangzott el  

Pálos Zsuzsa színművésznő szavalata és egy esszé felolvasása. A mintegy 40 fős 

részvétel kifejezte a 2019-évi aktív működést.  

   

A LGYHK tevékenységének több év óta kiemelkedően aktív tagja Radványi Imréné, aki az 

utóbbi két évben a legfontosabb rendezvényeink fő szervezője volt.  

 

 Elgondolás 2020 évre tervezett programjainkról 

 

2020-ben a hagyományainknak megfelelően 2-4 szakmai programot (egyiket vidéki úttal 

összekapcsolva), egy három napos szakmai-kulturális kirándulást és egy évzáró rendezvényt 

tervezünk. A szakmai programok 3-4 havonta követik egymást, melyeken tagjaink vagy 

meghívott szakértők tartanak előadást kutatásaikról vagy mutatják be aktuális alkotásaikat 

(könyveiket, kutatási eredményeiket) gyakorolt szakterületüket.  

Tervezünk egy ünnepi ülést a 30-k évforduló alkalmából, amelyen a kiadványokat és a DVD-t 

is átadjuk a tagoknak.  

A szakmai programok keretében tervezzük egynapos buszos látogatás keretében megtekinteni 

a komáromi várat vagy a Zrínyi-kutatások helyszínét, amennyiben ehhez az egyetem 

tudományos rektor-helyettesétől busz és szakmai vezetés biztosításával támogatást kapunk. 

 Az egynapos kihelyezett rendezvényt Kalocsára tervezzük, ahol jelentős 

katonai szervezetek történetét tudjuk részletesebben megismerni. A három napos szakmai-

kulturális program bázisául ismét Badacsonylábdihegyet tervezzük, a bejárandó körzet a 

Bakony és a szálláshelyhez közeli hadtörténeti emlékhelyek és kulturális nevezetességek.  

 

A klub javaslata szakmai előadási témára a mindenki hadtudománya sorozatban:  
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o A Madrid – Jivu transzkontinentális vasútvonal vizsgálata, közlekedésstratégiai 

és térségfejlesztő szerepe 

Előadók: Turcsányi Károly és Hegedűs Ernő. 

 

o A harckocsik tűzkeresztsége és szerepének változása napjainkig (mérnöki 

szemmel) 

Előadó: Turcsányi Károly és Ocskay István 

 

 

Javaslat elismerésre: 

  

          Radványi Imre klubtagunkat javasolom az MHTT részéről elismerésre a több évi aktív 

munkáért, a szakmai-kulturális rendezvényeink megszervezéséért és a megvalósításban 

tanúsított sokoldalú és önzetlen munkájáért. 

 

Kérem a klub további tevékenységéhez az MHTT támogatását, hogy az ez évi 

programok sikeres teljesítésével ismét érdemben járulhassunk hozzá a hadtudomány 

műveléséhez és a társaság hírnevének, társadalmi kapcsolatainak erősítéséhez.  

 

 

Budapest, 2019. január 22-n 

 

 

Turcsányi Károly  

klubelnök 

 

 

 


