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Magyar Hadtudományi Társaság

  
  

Védelmi Infrastruktúra Szakosztály 
 

 

2019. évi beszámoló 

1. Statisztikai adatok 

A szervezeti egység megnevezése: Védelmi Infrastruktúra Szakosztály 

Taglétszám:    15 fő 

  35 év alatti 0 fő 

  35-62 közötti: 7 fő 

  62 év fölötti: 8 fő 

A vezetőség összetétele: 

  

 A Szakosztály elnöke:   Dr. Kovács Ferenc nyá. mk. ezds. 

      T. 06-30-343-8362, hunvirag@aktual-mki.hu 

                       

 A vezetőség tagjai:   Dr. Németh Béla nyá. mk. ezds 

      T: 06-30-4150-766, belanemeth@t-online.hu 

3. vezetőségi tag jelenleg nincs jelenleg 

                           

 A Szakosztály titkára:   Tóth János nyá. mk. ezredes 

      janus1225@gmail.com 

A Szakosztály tiszteletbeli elnöke: Gábor Ferenc nyá. mk.vőrgy. 

      T: 06-20-9184-440,  gaboor.ferenc@gmail.com 

 

2. A vezetőség választásának időpontja: 2018. 12. 06 
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Két fő vezetőségi tag újraválasztása megtörtént, a harmadik vezetőségi tagot megválasztani 

nem tudtuk alkalmas jelöltek hiányában. 

A 2016-2019-ban megtartott rendezvények száma, típusa, a részvétel statisztikája:  

Rendezvények száma: 2016-ban : 4 

     2017-ben:  6 

     2018-ban:  4 

  2019-ben: 2 

Típusa: szakmai előadások, program összeállítás, munkahelyi látogatások,  

Átlagos részvételi arány, 12-13 fő 

3.  Szöveges értékelés 

Rendezvényeink: 

2019-ban kiemelt rendezvényünk nem volt. 

 A Szakosztály rendezvényei a szervezeti egységre korlátozódtak. 

1.) Két vezetőségi ülést tartottunk 2019. folyamán, melyen megvitattuk 

Szakosztályunk aktuális kérdéseit, a tervezett programokat és a Szakosztály 

bővítésének lehetőségeit. A javaslatok alapján email levélben megkerestük a HM 

alárendeltségébe tartozó infrastrukturális szervezetek vezetőit: HM VGH Infra. Ig. 

, HM VGH NBE és KV-i Igazgatóság, HM Hatósági Főosztály. 

A megkeresésekre egyedül a HM Hatósági Főosztály vezetője reagált és személyes 

részvételével is hozzájárult a programunk tartalmi növeléséhez. 

A másik két igazgató még válaszra sem méltatta megkeresésünket. 

A vezetőség több javaslatot is kidolgozott a tagság kiterjesztésére az aktív állomány 

körében, de a vezetők hozzáállása alapján ez eredménytelen próbálkozás volt 2019-

ben. 

 

2.) Szakosztályi rendezvényt tartottunk január folyamán, melyen a 2019. évi 

rendezvényekhez kerestünk javaslatokat, ötleteket és értékeltük a Szakosztály 

előző évi tevékenységét. 

A vezetőség ismertette a tagság bővítésére vonatkozó javaslatait és véleményeket 

kért a szakosztályi tagok részéről. 

Az aktív dolgozók passzivitásának okát sokan a nagy munkahelyi leterheltségben 

látták.  

3.) 2019. februári rendezvényünkön a Szakosztály elnöke tartott előadást a katonai 

repülőtereink fejlesztése témakörben. Ismertette az akkor tervezés alatt álló 

katonai repülőtéri fejlesztések műszaki tartalmát és beruházási nagyságrendjét. 
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További tervezett rendezvényeink különböző okokból elmaradtak, melyben a 

vezetőség is okolható. 

 

4. Tagdíjfizetési fegyelem:  

Szakosztályunk tagdíjfizetési fegyelme romlott, néhányan elmaradtak a tagdíjfizetéssel, 2 

tagunk tagsági viszonya végleg megszűnt. 

5. Publikációk: 

• Folyóiratok. Több publikációnk jelent meg 2019-ben: Györök László, Dr. Kovács 

Ferenc tollából. 

• Könyvek (a tervezett NATO Beruházások Magyarországon c. könyv szerkesztése 

meghiúsult a HM VGH Biztonsági-Beruházási EU-s és Környezetvédelmi 

Igazgatójának adatkiadási hozzáállása miatt) 

• Könyv fejezetek 

• Előadások:  

Szakosztályunk tagjai 2019-ban 4 publikációt jelentettek meg. 

Taglétszámunk alakulását mutatja a következő grafikon 2010-2019 időszakban. 

Törekvésünk ellenére a fiatalítás nem halad, az aktív katonai állomány bevonása szinte 

lehetetlen. 
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6.) 2020. évi munkaterv 

 

Szakosztályunk 2020. évben több szakmai rendezvényt tervez, melyekből néhány rendezvényt 

konkrétan nevesítünk:  

A vezetőségi üléseket szükség szerint, de minimum 2 megtartását tervezzük a folyamatos 

munka érdekében.  A szakosztály vezetőségének újraválasztása 2018-ban megtörtént, 1 fő 

vezetőségi tagra a későbbiekben teszünk javaslatot. 

Több rendezvényt tervezünk a katonai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban pl: 

Gyakorlótereink fejlesztése a NATO követelményeket is figyelembe véve. 

A Zrínyi 2020-26 Program infrastrukturális előkészítése, a tervezett fejlesztések 

Néhány kiemelt országos beruházás megtekintését is tervezzük pl. az elkészült új Puskás 

Stadion építési és üzemeltetési feladatai. 

Kihelyezett ülést tervezünk a HM Hatósági Főosztályára, szeretnénk megismerni a 

Főosztályon folyó szerteágazó munkát és szorosabbra fűzni kapcsolatainkat a főosztály 

állományával nem titkolt létszámbővítés érdekében is. 

További  szakmai előadások megtartását tervezzük a katonai infrastruktúra és a kritikus 

infrastruktúra fejlesztésének és védelmének kérdéseiről, valamint a NATO beruházások 

jelenlegi helyzetéről. 

7.)    Ez évben elismerésre, kitüntetésre vonatkozó javaslatunk nincs. 

 

 

Budapest, 2020. január 31.. 

        Dr. Kovács Ferenc sk. 

         a szakosztály elnöke 

 

 


