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B E S Z Á M O L Ó  

a 2020. évben végzett tevékenységről 
 

1. Statisztikai adatok  

(a Szakosztály létszámadatai, a vezetőség összetétele) 

Az elmúlt éveket tekintve  egyre nagyobb mértékű az „elöregedés” a szakosztályunkban, 

és 2020-ban a járványügyi helyzet sem segített a tagság létszámának növelésében és/vagy fiatalí-

tásában. A vezetőség megítélése szerint a kialakult helyzet több okra vezethető vissza. Ezek a 

következőek: 

 A tagság tagjai az ország területén szétszórtan élnek, mozgósításuk a klubrendezvé-

nyekre igen nehézkes; 

 A vezetőségből már csak 1 fő (Andóczi - Balogh Ádám százados) tartozik a tüzér 

szakcsoport állományába. Az elnökség tagjai számára a beosztásukból adódó felada-

tok végzése, illetve a szakcsoport oktatói állományának nagyfokú leterheltsége jelen-

tősen megnehezítik a vezetőség operatív ténykedését. 

A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2020. évben végzett munkáról az alábbiakban számol 

be a Szakosztálynak.  

Összességében 2020. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak: 

 Tagság létszáma 2020-ben: 21 fő; 

 Kilépett 2020-ban: 0 fő;  

 Tagdíjfizetés elmulasztása miatt   0 fő;  

 Tagsága megszűnt: 0 fő; 

 Új tagként belépett 2020-ban: 0 fő; 
 Létszám összesen:  21 fő; 

 Tagdíjat 2020-ban befizette:  14 fő. (67%) 

35 év alatti 

35-62 év közötti 

62 év feletti

 

A 2021. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevéte-

lével a tervezett feladatok mellé más rendezvényt nem terveztünk.  
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A szakosztály tagjai közül: 

 

 Dr. Felházi Sándor ny. ezredes; 

 Dr. Furján Attila ny. alezredes; 

 Dr. Mlinárik László ny. alezredes; 

 Dr. Szabó Tibor alezredes; 

 Kovács Gyula ny. alezredes;  

 Dr. Piroska György 

 

a Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím tulajdonosai. 

 

2. A 2020. évi tevékenység értékelése 
 

A Tüzér Szakosztály a 2020. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat a járványügyi hely-

zet miatt részlegesen tudta csak végrehajtani. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 8 fő 

volt, ami – tekintettel a szakosztály létszámára, illetve arra, hogy a tagság többsége már nem 

tüzér beosztásban szolgál (vagy nyugállományú), jó eredménynek mondható. A szakosztály tag-

ságának jelentős része vidéki helyőrségekben él, ami megköveteli a szakosztályülések időpontja-

inak gondos egyeztetését. 

2020-as rendezvényeink: 

Fsz. Téma Típus Időpont Részvétel 

1.  
A Tüzér Szakosztály 2019. évi beszámolójá-

nak, és a 2020-es kutatási terv megvitatása 

Beszámoló  

taggyűlés 
2020.01.10. 10 fő 

2.  
MHTT Tüzér Szakosztály és a Gábor Áron 

Tüzér Bajtársi Egyesület  

Előadás 

/Taggyűlés 
2020.02.13 8 fő 

1. Beszámoló taggyűlés, 2020. 01. 10.  

Napirendi pontok: 

1. Az MHTT küldöttgyűlés előkészítése (Előadó: Dr. Hegedűs Henrik). 

2. A HHK Műveleti Támogató Tanszék tüzér specializációján folyó képzés jelenlegi helyzete 

(Előadó: Andóczi – Balogh Ádám százados). 

3. A Tüzér Szakosztály elmúlt 21 évének összefoglalása (Dr Szabó Tibor alezredes) 

4. A szakosztály elnökének és alelnökeinek megválasztása.  

1. napirendi ponthoz: 

Dr. hegedűs Henrik ismertette a 2020. évi MHTT küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos 

információkat, valamint a várható változásokat az MHTT működési rendjében. 

2. napirendi ponthoz: 

Andóczi – Balogh Ádám százados A HHK Műveleti Támogató Tanszék tüzér specializáció-

ján folyó képzés jelenlegi helyzetét ismertette. A tájékoztató főként a tantárgyakban és a köve-

telményekben beállt változásokra tért ki.  
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3. napirendi ponthoz: 

Dr Szabó Tibor alezredes úr a szakosztály történetét mutatta be a szakosztály megalakulásá-

tól, felsorolva az elnököket, alelnököket, titkárokat. Kitért arra, hogy mikor milyen konferenciá-

kat szervezett a szakosztály.  

4. napirendi ponthoz: 

A szakosztály elnöke Dr Szabó Tibor alezredes úr lemondott tisztségéről, emiatt a szakosz-

tály vezetőségét meg kellett választani. A szakosztály elnöke Szeles Béla alezredes, az alelnökök 

Eckhardt Zoltán alezredes és Lökösházi Béla alezredesek lettek. A szakosztály titkára maradt 

Andóczi – Balogh András Ádám százados. 

2. Taggyűlés, 2019.02.13. 

A szakosztály és a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület számára Dr. Furján Attila nyugál-

lományú alezredes tartott előadást a HUNTACCIS C2 rendszer akkori fejlesztési állapotáról. 

 

3. 2021. évi elképzelések, tervek 
 

2021-ben a szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően, illetve a járványügyi helyzet 

függvényében negyedévente tervezünk szakosztályülést (illetve rendezvényt), amelyeken az ak-

tuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. Kiemelt feladatnak tekintjük a Zrínyi Honvédelmi és 

Haderőfejlesztési Programban való segítséget, legfőképp a beszerzésre kerülő technikai eszkö-

zök oktatási képzési rendjének kidolgozásában. A szakosztályülések tervezett időpontjait a 

Szakosztály 2021. évi Tudományos Kutatási Terve tartalmazza. 

 

 

4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire 
 

A szakosztály a 2021. évi kutatási tervében felvállalt témakörök szakmai specialitásából 

adódóan Magyar Hadtudományi Társaság szintű rendezvényt nem tervez. 

 

 

Budapest, 2021. január 5. 

 

Készítette: 

Andóczi - Balogh Ádám százados 

szakosztály titkár 

sk. 

 

Budapest, 2021. január 6. 

 

Szeles Béla alezredes 

szakosztály elnök 

sk. 


