
MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

       Műszaki szakosztály 

 

 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki szakosztálya 2016. december 9-re 

meghirdette éves beszámoló közgyűlését, melyen a szakosztály 7 tagja jelent meg. A 

rendezvényen a vezetőség beszámolt az év során végzett feladatokról és a szakosztállyal 

kapcsolatos fontosabb eseményekről, valamint ismertette a 2017. évre tervezett rendezvények 

munkatervét. Megválasztottuk a szakosztály által a 2017. évi MHTT Küldöttgyűlésre delegált 

küldötteket. A közgyűlésen elhangzottakról, az elmúlt évi tevékenységünkről az alábbi 

beszámolót küldjük: 

 

1.) A Műszaki szakosztály taglétszáma a nyilvántartás szerint 23 fő, akik közül 

decemberig csak 14 fő tett eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének. A hátralékkal 

rendelkező tagtársainkat emlékeztetjük a díjhátralékuk rendezésére. 

A tavalyi évben taglétszámunk még 25 fő volt. 1 fő új tag csatlakozott az idén a 

szakosztályhoz. A tagság hozzávetőleges korösszetétele: 3 fő 35 év alatti, 16 fő 35-62 év 

közötti és 4 fő 62 év feletti. 

 

 A szakosztály vezetősége változatlan (2018. december 31-ig):  

Elnök: Dr. Kovács Tibor (kovacs.tibor@uni-nke.hu ; (30)-250-5064) 

Elnökhelyettesek: Dr. Daruka Norbert (rukanor@freemail.hu ; (20)-918-7381) 

Horváth Zoltán (horvath.vamusz@vipmail.hu ; (30)-210-3666 

Titkár: Dr. Kovács Zoltán (kovacs.zoltan@uni-nke.hu ; (30)-462-0605; HM 29-539) 

 

Rendezvények: 2016. évben 8 rendezvényt terveztünk, de csak 4 valósult meg: 

Április 10.: Repüléstudományi Konferencia, Szolnok 

Április 22.: Műszaki Csapatok Napja, Szentes 

December 9.: Évzáró és tisztújító közgyűlés, NKE Budapest 

Pontos időpont nélkül került a rendezvények tervébe: 

Mabey&Johnson hídépítő szakmai nap megtekintése, Lovasberény 

Kerekasztal beszélgetés a műszaki technikai fejlesztésekről, NKE 

Respirátor Gamma céglátogatás 

Pápa reptérlátogatás 

Mobilgátak alkalmazási gyakorlatának megtekintése (Február 15. és 22.) 

 

Minden évre több rendezvényt terveztünk, azonban egy részük a fogadó fél elfoglaltsága 

vagy pénzügyi okok miatt nem valósul meg. A taglétszámunk folyamatosan csökken 

(2013: 36 fő, 2014: 35 fő, 2015: 25 fő, 2016: 23 fő), melynek okai lehetnek az életkor, 

tagdíj nemfizetés és az „elfásultság”. A tagság „felrázása”, motiválása érdekében 

gyakoribb kapcsolattartással igyekszünk az érdeklődést fenntartani, valamint a fiatal 

hadtudósok érdeklődését színes rendezvényekkel, publikációs lehetőséggel felkelteni. 

 

Az MHTT 2017. évi Küldöttgyűlésére a Műszaki szakosztály által delegált küldöttek 

névsora: Dr. Molnár László, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Daruka Norbert. 

 

2.) Folyóiratunk, a Műszaki Katonai Közlöny továbbra is elérhető a http://hhk.uni-

nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html internetes oldalon. Több 

tagunk is publikál a kiadványban, amely idén 3 lapszámban jelent meg. 

2015-től angol nyelvű írásokat is megjelentetünk kiadványunkban. 
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3.) A 2017. évre a szakosztály 7 rendezvényt vett fel a munkatervébe: 

Április 6.: Repüléstudományi Konferencia, Szolnok 

Április 21.: Műszaki Csapatok Napja, Szentes 

December 8.: Éves beszámoló közgyűlés, NKE, Budapest 

Pontos időpont nélkül került a rendezvények tervébe 4 rendezvény: 

Mabey&Johnson hídépítő szakmai nap megtekintése, Lovasberény 

Kerekasztal beszélgetés a műszaki támogatás kérdéseiről, NKE, Budapest 

MH 1. HTHE csapatlátogatás (szeptember vége), Budapest 

Pápa reptérlátogatás (október) 

 

4.) Javaslat központi rendezvényre: nemleges. 

 

 

 

 

Budapest, 2016. december 15. 

 

 

 

Dr. Kovács Tibor 

szakosztályelnök 

sk. 
 

 

 

 


