
MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
     VEGYIVÉDELMI ÉS 

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZAKOSZTÁLY 
 
 

Beszámoló a 2019. évi feladatokról 

 
1. Statisztikai adatok: 

Szakosztály neve: Vegyi és Környezetbiztonsági szakosztály 

 

Taglétszám: 20 fő (2019. évben tagdíjat fizetettek.20 fő) 

 

A 2019. év folyamán törölt illetve felvett tagok száma: - 

 

A tagság hozzávetőleges korösszetétele:  

35 év alatt: 0% 

35-62 év között:51% 

62 év fölött:49% 

 

A 2019-ban megtartott fontosabb rendezvények: 

 

• Január 04. A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Vegyivédelmi Tagozata  

évnyitó Klubnapja a Szakosztállyal közösen.  

 

• Szeptember 11.MH GAVIK  

   "Görgei Artur Vegyivédelmi Információs Központ története, jelene, jövője” 

 Szervező: Fülöp Lajos ny. alez.,, Dr. Meglécz Miklós ny. ezds. 

 

• Szeptember 26. NKE HHK 

Előadás: „Megszüntetésre került katonai és határőr objektumok hasznosításának helyzete 

Magyarországon”  

Ea: Bársony Róbert, Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

• December 11- NKE HHK 

Előadás: „Brizáns robbanóanyagok implóziós hatása”  

Ea: Dr. Molnár László, Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

2. Szöveges értékelés 

 

Az elmúlt évet is hasonlóan az előzőhöz a viszonylagos stabilitás jellemezte. Az elmúlt 

időszak egyik problémája a tagság növelésével kapcsolatosan az idei évben is kitapintható 

volt.   

A tagdíj-fizetési fegyelem tekintetében elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest a helyzet 

jelentősen javult, tagjaink pontosan befizették az éves díjat. A tagság NKE oktatói továbbra is 

nagyban le voltak kötve a strukturális változások következtében felmerülő feladatok 

végrehajtásával, és a telephelyen kívüli képzések lebonyolításával, valamint a képzés 

átalakításával. Éppen ezért nem sikerült a betervezett rendezvények egy részét megtartani. A 

nyugdíjas tagok aktivitása továbbra is kiemelkedő, a rendezvények szinte mindegyikén 

megjelennek és tevékenyen részt is vesznek a munkában. Az elmúlt évben is nagyrészt a 

nyugdíjas szervezettel kooperálva tudtunk részt venni közös rendezvényeken, köszönhetően 

Dr. Meglécz Miklós tagtársunk szervező munkájának.  
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A "Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ története, jelene, jövője" címmel  

megtartott kerekasztal beszélgetés keretében a résztvevők a  " GAVIK -50 éves"  Jubileum 

jegyében, szeptember 11-én a speciális vegyivédelmi képességek felett rendelkező alakulat 

múltját felidézve a jövő jelentette kihívásokat elemezve tartalmas előadásoknak voltak 

szemlélői. A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Vegyivédelmi Tagozatának és a 

MHTT Vegyivédelmi és környezetbiztonsági Szakosztályának együttműködésével 

megvalósult rendezvénynek maga az alakulat adott otthont, technikai bemutató megtartásával 

lehetőséget biztosítva tagjaink számára az előadások és beszélgetések mellett a GAVIK 

korszerű vegyivédelmi eszközeinek megismerésére is. 

A GAVIK történetéről Fülöp Lajos ny. alezredes tartott előadást, fényképekkel illusztrálva azt 

a küzdelmes utat, melyet az alakulat jelenlegi pozíciójáig bejárt. Az előadást nagy érdeklődés 

övezte és a jelenlévők is hozzáfűztek egy-egy érdekes történetet a képekhez. 

A GAVIK jelenét Csuka József ezredes, a GAVIK parancsnoka jellemezte előadásában 

kitérve a Zrínyi 2026 fejlesztési program kedvező hatásaira is. Az ABV védelem jövőbeli 

kihívásairól beszélt Dr. Berek Tamás alezredes, összegzésként megállapítva a GAVIK, 

valamint speciális vegyivédelmi képességeinek szerepét és szükségességét a lehetséges 

válaszlépések között.   

Bársony Róbert a „Megszüntetésre került katonai és határőr objektumok hasznosításának 

helyzete Magyarországon” c. előadása keretében kifejtette és ismertette a megszüntetésre 

került laktanyák számbavételének és felmérésének módszerét kitérve a helyszíni szemléken 

tapasztalt sajátosságokra és nehézségekre. Az egykori katonai objektumok hasznosítása azok 

speciális épületszerkezete, elhelyezkedése okán önmagában is kihívásokkal terhelt.. Mindezen 

felül Magyarországon jelenleg még számos olyan „elhagyott” ipari és katonai objektum 

található, melyek területén nagymennyiségű veszélyes hulladék vagy veszélyes anyaggal 

szennyezett talaj terheli a környezetet. 

Dr. Molnár László „A brizáns robbanóanyagok implóziója” c. előadásában a robbanó 

harcanyagok / harci részek hatás- és hatékonyság növelési lehetőségéről tartott tartalmas és 

értékes előadást. Előadásában bemutatta az alap- és részben alkalmazott kutatási 

eredményeket amire építve előtárta hasznosítási javaslatait az innováció részeként. 

 

3. A 2020. évi munkaterv 

 

A korábbi gyakorlatunk pozitív tapasztalataiból kiindulva rendezvényeink túlnyomó 

többségét tudományos előadások workshoppok, doktori cselekmények köré tervezzük 

szervezni a következő tematikával. 

 

(pontos időpontok egyeztetés alatt) 

 

• 2020. április 

Előadás:  „A klímaváltozás hatása az energiabiztonságra”  

Ea: Dr. Berek Tamás alez. , Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

 

• 2020. május 

Előadás: „Az éghajlatváltozás, mint környezetbiztonsági kihívás”  

Ea: Farkas Andrea, Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

• 2020. május 

Előadás: „Az élelmezési rendszerben felhasznált élelmiszer- és ivóvízminőséget 

befolyásoló környezetbiztonsági kockázatok”  

Ea: Horváth Lívia, Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 
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• 2020. június 

Előadás:  „Az ABV védelem kihívásai a XXI. század első felében”  

Ea: Csóka Attila alez. , Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

• 2020. szeptember   

Előadás: „Az éghajlatváltozás hatása az ABV felderítő alegységek tevékenységére”  

Ea: Dr. Berek Tamás alez., Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

• 2020. október   

Kerekasztal – beszélgetés „a Vegyivédelmi tisztképzés feladatairól” 

Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

• 2020. (egyeztetés alatt) 

Kerekasztal – beszélgetés: „A katonai missziók egészségügyi kihatásai”. Előadó: Dr. 

Meglécz Katalin o. ezredes  

• 2020. (egyeztetés alatt) 

Kerekasztal – beszélgetés: „A vegyifegyverek leszerelésének helyzetéről”  Előadó: Dr. 

Meglécz Miklós ny. ezredes  

 

Szervező: Dr. Berek Tamás alez. 

 

Az MHTT Katasztrófa– és Polgárivédelmi Szakosztállyal közös szervezésben. 

 

• 2020 (egyeztetés alatt) 

   "30 éves a kétoldalú megállapodás a vegyifegyverek gyátásának beszüntetéséről” 

 Szervező: Dr. Zellei Gábor, Dr. Meglécz Miklós ny. ezds. 

 

4. Javaslatok, témajavaslatok a „Mindenki hadtudománya” és „Hadtudomány 

mindenkinek ” előadás-sorozat előadásaira illetve előadóira. 

 

Javaslat előadásra: „A vegyifegyverek leszerelési folyamatának aktuális helyzete” 

előadó: Dr. Meglécz Miklós ny. ezredes 

 

5. Javaslatok elismerésekre: Dr. Jakab László tagtársunkat kiemelkedő munkásságára 

tekintettel felterjesztem elismerésre. 

.  

 

 

Budapest, 2020. január 15. 

 

      Dr. Berek Tamás alez. 

         elnök 

 


