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Tisztelt Elnök Úr! 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya 2020. évben a pandémiás 

helyzetre való tekintettel nem hirdetett az év végére beszámoló közgyűlést. A vezetőség az év 

során végzett feladatokról és a szakosztállyal kapcsolatos eseményekről, valamint a 2021. 

évre tervezett rendezvényekről elektronikus levél formájában számolt be a tagság részére. 

 

1.) A Műszaki szakosztály taglétszáma 2020-ban a nyilvántartás szerint 37 fő volt, akik 

közül év végéig 30 fő tett eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének. A hátralékkal 

rendelkező tagtársainkat emlékeztettük a díjhátralékuk rendezésére. 2020-ban 11 új tag 

csatlakozott a szakosztályhoz, 2021 januárjában pedig még 1 fővel bővült a létszámunk, 

így jelenleg 38 fő. 

A tagság hozzávetőleges korösszetétele: 8 fő 35 év alatti, 23 fő 35-62 év közötti és 7 fő 

62 év feletti. 

 

Rendezvények: 2020. évben 1 rendezvényünk valósult meg: 

 február 25.: Katonai repülőterek üzemeltetésének műszaki aspektusai, aktualitásai 

2020, Budapest 

 

Az MHTT 2021. évi Küldöttgyűlésére a Műszaki szakosztály által delegált küldöttek 

névsora: Dr. Daruka Norbert, Ember István, Horváth Zoltán, Bakos Tamás. 

 

2.)  

2.1.) Folyóiratunk, a Műszaki Katonai Közlöny 2020. évben megjelenésében és 

elérhetőségében ismét megújult: 

- a szerzők és az olvasók számára a https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk 

oldalon, az 1991-es első évfolyamtól kezdve a legutóbb megjelent számokig érhető 

el az összes cikk, évre, szerzőre, címre kereshető és letölthető PDF formátumban. 

- 2020-ban 2 lapszám jelent meg, 2021-ben 4 lapszámot tervezünk kiadni. 

 

2.2.) 2019. év őszén a Műszaki Szakosztály elindította hírlevél szolgáltatását, mellyel nem 

csak a szakosztály tagokat, hanem a katonai műszaki és a kapcsolódó szakterületek iránt 

érdeklődőket is elérhetjük. 2020. évben már ~240 fő kapja meg a negyedévente 

megjelenő hírlevelünket, buzdítva őket az MHTT Műszaki Szakosztálya által szervezett 

rendezvényeken való részvételre és a szakosztályba történő belépésre is. 

 

2.3.) 2020. évben a Műszaki Szakosztály mentor programot tervezett indítani, melynek célja 

a fiatal, tudományos munkák iránt érdeklődő szakemberek összekötése a tapasztaltabb, 

tudományos életben jártas szakemberekkel. A tavalyi pandémiás események miatt a 

program jelenleg szünetel, de reméljük, hogy 2021-ben már lehetőségünk lesz ezt 
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elindítani. A program legfőbb célja a katonai műszaki és kapcsolódó szakterületeken 

dolgozó szakemberek bátorítása tudományos cikkek, tanulmányok, ötletek kidolgozására. 

 

3.) A 2021. évre a szakosztály 7 rendezvényt vett fel a munkatervébe: 

- Április: Robbantás technikai szakmai nap, Prof. Dr. Lukács László szervezésében 

(Balatonfűzfő) 

- Április: Műszaki Csapatok Napja (Szentes) 

- Május: Katonai környezetkímélő robbantások, Prof. Dr. Lukács László szervezésében 

(előadás, fórum) 

- Szeptember: Műszaki támogatás NATO elvei (konferencia), célközönség: MH 

alakulatainak fiatal tisztjei, altisztjei 

- Október: Jacobi Ágost emléktábla avatás (Ludovika) 

- November: Műszaki Felsővezetői konferencia 

- December: Évzáró közgyűlés 

 

4.) Javaslat központi rendezvényre: nemleges. 

 

5.) Javaslat elismerésre: nemleges. 

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a Műszaki szakosztály tevékenységéről és a jövő 

évi terveinkről. Kívánok a Társaság Elnökségének sikeres és eredményekben gazdag 

újesztendőt! 

 

Budapest, 2021. január 13. 

 

Üdvözlettel 

 

 

Dr. Kovács Zoltán 

szakosztályelnök 

sk. 
 

 

 

 

Készült: 2 példányban 

Egy pld.: 2 lap 

Ügyintéző (tel.): Bakos Tamás alez. (29-528) 

Kapják: 1.sz.pld.: MHTT Elnöke 

2.sz.pld.: Műszaki szakosztály irattár 


