
 

Beszámoló a 2018. évi munkáról és munkaterv a 2019. évre 

Bevezető 

Az MHTT Légierő Szakosztály - az előző évekhez hasonlóan, éves programjának megfele-
lően - folytatta kiegyensúlyozott, jó színvonalú szervezeti tevékenységét. A már bevált mód-
szernek megfelelően, 2017. év végén is felmértük a tagságunk igényeit, ennek alapján állítot-
tuk össze, fogadtuk el és többségében teljesítettük is a 2018. évi programunkat, illetve ugyan-
így alkottunk munkatervet 2019. évre is (ld. alább!). A tárgyidőszakban szakosztályunk mű-
ködtetését, az alábbi rendezőelvek mentén kezdtük el, illetve folytattuk napjainkig: 

• 2015-ig tisztáztuk a tényleges tagsági viszonyokat, a tagdíjukat évek óta nem fizetőktől 
búcsút vettünk, stabilizáltuk, illetve növeltük létszámunkat közben fiatalodott is tagsá-
gunk. Ezt a rendszert jelenleg is fenntartjuk. 

• az éves programunkat tagságunk igényei alapján állítjuk össze; 

• a szolnoki és budapesti rendezvények átjárhatóságát, igény szerinti dublírozhatóságát a 
lehetőségekhez mérten biztosítani kívántuk, eddig visszafogott gyakorlati eredményes-
séggel. 

Sajátosságaink, munkánk és terveink 

1. A szakosztályunk taglétszáma az MHTT központi nyilvántartása szerinti 2018. december 
végén 59 fő volt mely stabilnak tekinthető. 2018-ben tagdíj hátralék miatt senkinek nem szűnt 
meg a tagsága. A szakosztály tagjainak száma négy fővel nőtt és ketten közülünk elhunytak 
(Dr. Hadnagy Imre, Dr. Németh Miklós). Emléküket megőrizzük. Törekvéseinknek megfele-
lően, valamivel kedvezőbb lett a szakosztály kor szerinti összetétele is, csökkent a tagságunk 
átlag életkora. Természetesen van még tennivalónk a fiatalok további megnyerését illetően. 
Ezen belül a szakalakulatoknál (pl. Győr, Veszprém), valamint kiemelt figyelmet fordítva a 
2018-ban az NKE HHK-n indult „Állami légiközlekedési szak” Budapesten tanuló első és 
másodéves pilóta és irányító jelöltjeire, illetőleg légvédelmi rakéta és RT szakos hallgatókra, 
meghívva őket összejöveteleinkre, felkeltve, fenntartva az érdeklődésüket a légierő és a repü-
lés iránt. A polgári élet, benne a fiatalok felé nyitás kérdéskörben figyelemreméltók és 2019-
ben áttekintendőek Kelecsényi István és Borján József tagtársunk kitűnő javaslatai is. 

Az MHTT titkárság adatai alapján a tagdíjfizetési morálunk jónak tekinthető. Elmaradása 
decemberben még 4 főnek (5 %) volt, akiket személyre szólóan figyelmeztettünk erre. A pót-
lás két főnél már visszaigazoltan megtörtént. 

Működési sajátosságunk, hogy tagságunk meghatározó többsége két városban, Budapesten 
(titkár: Dr. Krajnc Zoltán) és Szolnokon (titkár: Dr. Kavas László) él, illetve dolgozik, néhá-
nyan pedig további más településeken laknak. Sajnálatosan, vannak néhányan - Pesten és vi-



déken egyaránt - akik bár tagdíjukat rendszeresen és pontosan befizetik a szervezeti életben 
nem, vagy csak ritkán, esetlegesen vesznek részt. Ennek oka döntően az életkor és/vagy 
egészségügyi állapot, esetenként vidékről a Budapestre utazás körülményessége, az aktív ál-
lománynál a szolgálati elfoglaltság. Itt önkritikusan azt is meg kell állapítani, hogy a deklarált 
haderőnemi profilunkhoz képest szinte csak repülő tárgyú témákkal foglalkoztunk. Ezenkívül, 
tagjaink életkora, szakmai előképzettsége és ezekből fakadó érdeklődése is igencsak vegyes 

További nehézsége szervezeti életünknek, a - korábban közmegegyezéssel, havonta egyszer, 
péntekenként, 15:30-ra meghatározott - rendezvény időpontunk. Ez legalább annyi tagunknak 
- különösen kerttel rendelkezőknek és vidékről bejáróknak - kedvezőtlen, mint ahánynak lehe-
tővé teszi a részvételt munkahelyről való elkérezkedés nélkül. Előnyös, hogy foglalkozásaink 
állandó helyszíne a Bolyai terem ekkor szinte mindig szabad és meg is kapjuk, ami napjaink-
ra, térítésmentesen már korán sem olyan természetes egy társadalmi szervezet számára, mint 
egy-két évtizede volt. Valószínűsíthetően, erre ez időpontra viszont a hétvégeken vidékre ha-
zautazni kívánó hallgatókat sem nagyon lehet rendszeresen összejöveteleinkre becsábítani.  

A Légierő Szakosztály rövid bemutatkozása - nem különösen igényes kivitelben - felelhető 
az MHTT honlapján: (http://mhtt.eu/?page=szo_legiero), aminek frissítéséről viszont mi sem 
gondoskodtunk 

2. Szakosztályunk 2018-os összejövetelei, - július, augusztus kivételével - havonta egyszer, 
többnyire Budapesten voltak, de az elmúlt 29 évben, minden áprilisában megtartott országos 
Repüléstudományi Konferencia színhelye kizárólag Szolnok. 2018-ben ennek programja 
egybeesett és együttesen lett megtartva az NKE Katonai Repülő Intézete és Magyar Hadtu-
dományi Társaság Légierő Szakosztálya szervezésében a GINOP-2.3.2-15-2016-00007 azo-
nosító számú: 

„A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növe-

lése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egye-

temen (VOLARE)” 

elnevezésű uniós finanszírozású, repülő szakmai projekt félidős kutatási eredményeinek be-
mutatásával. A tavalyelőtt indult projekt célja az volt, hogy megteremtse a feltételét a repülés-
tudományhoz kapcsolódó komplex nemzetközi kutatásoknak és tudományos eredményeket, 
produktumokat mutasson fel. A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó három területen 
kezdődött kutatói tevékenység. A 2018-as konferenciánkon Dr. Palik Mátyás ezredes, a pro-
jekt szakmai vezetője ismertette, hogy számos hazai és nemzetközi szervezet részvételével 
zajlik a kutatómunka, így fontos hazai partnerük például a HungaroControl, a Magyar Hon-
védség Geoinformációs Szolgálata, a Honvédkórház Kecskeméti Rerülőorvosi Vizsgáló és 
Gyógyító Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti járművek 
Repülőgépek és Hajók Tanszéke, valamint az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi 
Intézete. A program megvalósításában részvevő Katonai Repülő Intézeti kutatók – benne a 
program és az alprogramok vezetői is (Dr. Bottyán Zsolt, Dr. Dunai Pál, Dr. Kavas László 
egyetemi docenseket) - kivétel nélkül szakosztályunk tagjai is. Ezen kívül több más felsőokta-
tási- és kutatóintézet munkatársa is közreműködnek, de csatlakoztak hozzá a hazai repülő-
iparban tevékenykedő KKV-k külső szakértői, fiatal kutatók, doktoranduszok és egyetemi 
hallgatók is. A projekt révén a Katonai Repülő Intézetnek lehetősége nyílik ~220 millió Ft 
értékben a kutatáshoz nélkülözhetetlen, de az oktatáshoz is kiváló technikai eszközök beszer-
zésére. (Ld. https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/17/felidoben-a-repulestudomanyi-kutatas) 

Tudományos tevékenységünk elismerése, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai 
Műszaki Doktori Iskolája keretein belül létrehozhattuk a „LÉGIKÖZLEKEDÉS ÉS RE-
PÜLŐTECHNIKA KUTATÁSI TERÜLET”-et (Air Transport and Aeronautics Research 



Area), melynek vezetője, valamint oktatóinak, témavezetőinek többsége is szakosztályunk 
tagjai közül került ki. 

Szakosztályunk tagja, Kocsis László áldozatos tudományszervező tevékenysége eredmé-
nyeként az MHTT 2018-ban harmadik alkalommal vett részt a Kőbányai Rendvédelmi Napok 
rendezvényén. Az MHTT elnöke és Kőbánya polgármestere között létrejött megállapodásnak 
megfelelően az MHTT ismeretterjesztő előadás sorozatot indított itt, kéthetes periodicitással 
„Hadtudomány mindenkinek” címmel, közérdeklődésre számot tartó honvédelmi, katonai, 
technikai témákról. A második éve tartó rendezvénysorozat sikeréhez szakosztályunk tagjai is 
hozzájárultak már a kezdetektől (Tömböl László, Dr. Szabó József), amit folytatni is kívá-
nunk. 2018. második félévében az alábbiak képviselték szakosztályunkat: 

 

Kocsis László tagtársunk, elkötelezett lokálpatriótaként aktív résztvevője Kőbánya és Pilis-
csaba közéletének is, ahol folyamatosan, méltóképen képviseli a Honvédséget, az MHTT-t, 
illetve Szakosztályunkat a hazafias és társadalmi rendezvényeken, megemlékezéseken. 

 

Szakosztályunkból rendszeresen részt vesznek előadóként is Esztergomban, a Rubik Ernő 
tiszteletére évente rendezett repülő szakmai konferenciákon Dr. Makkay Imre és Dr. Borján 
József (aki a mellékelt képen 2018-ban itt tart előadást). 



 

Több éve, szintén előadóként részesei vagyunk a Honvéd Kulturális Központban tartott 
nagysikerű „Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem” rendezvénysorozatnak is (pl. Dr. 
Kavas László, Dr. Koller József, Dr. Óvári Gyula, Dr. Palik Mátyás). 2018-ban „színeinkben” 
az alábbi programra került sor: 

 

Az NKE 2016 óta tartó „Ludovika Szabadegyetem”-ének szakosztályunk tagjai közül 
Gajdos Máté, Dr. Óvári Gyula és Dr. Palik Mátyás voltak felkért előadói. 

Az MHTT/MTA, ,A’ kategóriás, tudományos folyóiratának a HADTUDOMÁNY-nak 
szerkesztő bizottságában Dr. Palik Mátyás tagtársunk a repülő-légvédelmi terület szakmai 
felelőse. 

A 2018. évre tervezett és megtartott programjaink (utóbbiak e beszámolóban �-val je-
lölve) az alábbi táblázat segítségével tekinthetőek át. Benne a valamilyen ok miatt - rendsze-
rint az előadó más feladata, aktualitásvesztés stb. - törölt napirendek kihúzva. Az elmarad 
témák pótlására az előre tervezett tartalékainkból, vagy esetenként valamilyen időszerűsége 
apropóján, közérdeklődésre számot tartó új szakmai kérdést tekintettünk át. 

 



MHTT Légierő Szakosztály teljesített programja 2018. évre 

Időpont Tervezett program Felelős 
2018. 01. 19. 
(Budapest) 
2018. 01. 24. 
(Buják) 

- Beszámoló a szakosztály 2017-as munkájáról� 
- 2018 évi munkaterv elkészítése � 
- Küldöttek megválasztása� 

Dr. Óvári Gyula 

2018. 02.23 . - Légideszant és légi szállítású csapatok haditechnikai esz-
közei� 

- „Fahéjak” fából készült héjszerkezetek 1910-1945-ig� 

 
Dr. Hegedüs Ernő 
Dr. Borján József 

2018.03.30. - F-35 mint rendszerelem a harcászati légierőben� 
- Mi24 helikopter a XXI század harcterein 

Kelecsényi István 
Felkért előadó 

2016.04. 12. Repüléstudományi Konferencia 2018. Szolnok � 
www.repulestudomany.hu → egyéni részvétel 

KRI-ből a 
szolnoki tagság 

2018.05.11. - Beszámoló a 2018. évi küldöttgyűlésről (5') � 
- Perspektivikus katonai teherszállító repülőgép a Honvéd-

ség számára� 
- Villamos hajtások és működtetések fejlődése a repülés-

ben� 

Dr. Óvári Gyula 
 
Kővári László 
 
Dr. Makkay Imre 

2018.06. ?  - Látogatás Szolnokon a Katonai Repülő Intézetben, a tan-
hangárban és/vagy a REPTÁR-ban  

Dr. Palik Mátyás 
Dr. Óvári Gyula 

2018.09.28. 

↓ 

- Az alternatív tüzelőanyagok bevezetésének gyakorlati 
kérdései a katonai repülésben → Pótlás 2018.11.23.! 

- Az orosz hadsereg „tudományos” századai 

 
Dr. Kavas László 
Dr. Dunai Pál 

2018.09.28. - Technikai, technológiai hasonlóságok a korszer polgári és 
katonai repülőgépeken� 

- JAS-39C/D modernizálási lehetőségei� 
- Újdonságok a repülés világában a 2018-as nemzetközi 

légibemutatókon látottak alapján � 

Kővári László 
 
Kelecsényi István, 
Zord Gábor, Kelecsé-
nyi István 

2018.10.26. - Változások a felsőfokú repülőszakember képzésben új 
"Állami légiközlekedési szak" az NKE-en; � 

- A felsőfokú repülőműszaki képzés jelene � 

 
Dr. Palik Mátyás 
Dr. Óvári Gyula 

2018.11.23. - Az alternatív tüzelőanyagok bevezetésének gyakorlati 
kérdései a katonai repülésben� 

- Az emberi tényező a légi járművek üzemeltetési folyama-
taiban � 

 
Dr. Kavas László 
 
Dr. Tóth József 

2018.12.14. - A légi tűzoltás fejlesztése egy magyar H2020 projekt 
alapján: I4F technológia � 

- Légideszantcsapatok haditechnikai eszközeinek fejlődése 
1933-2015� 

Dr. Restás Ágoston 
 
Dr. Hegedüs Ernő 

2019.01.18?Bp. 
2019.01.26.Bu-
ják 

- Beszámoló a szakosztály 2018-as munkájáról� 
- 2019 évi munkaterv elkészítése � 
- Küldöttek és szakosztály elnök megválasztása� 
- Hazaérkeztek a régi-új Mi-24-esek � 

Dr. Óvári Gyula 
Dr. Hegedüs Ernő 
 
Kővári László 

Tartalék 
témák 

- Frissian Flag hadgyakorlat 
- Katonai repülőterek kettős felhasználása (pl. Kmét) 
- Aerostatikus légijárművek és XXI. századi alkalmazható-

ságuk 
- Légijárművek kompozit szerkezeteinek javítási módjai 

Kelecsényi István 
Dr. Keszthelyi Gy 
 
Dr. Óvári Gyula 
Koncz Imre 

� - végrehajtva; 
 

Az előzőek alapján, a tervezethez képest pesti programjaink megvalósulási aránya ebben az 
évben is jónak tekinthető. Ezeken, a - többségében helyből, kisebb részben vidékről érkező - 
résztvevők létszáma 10-25 fő között változott (Ezen még továbbra is lenne mit javítanunk!). 

Elmaradt! 



Szolnoki tagjaink működtetik - jogelődjeivel együtt 1989 óta - a Repüléstudományi Köz-
lemények c. lektorált, nyílt, az MTA által 'B' besorolású szakmai tudományos folyóiratot (HU 
ISSN 1789-770X) melynek kereshetősége 2014. 12. 31-től: www.repulestudomany.hu . E a 
kiadványnak korábbi nyomtatott változatait is (HU ISSN 1789-770) digitálisan archiváltuk 
(az érdem Dr. Békési Bertold és Dr. Szilvássy László tagtársainké), így fellelhető ebben a 
formában is valamennyi szám, 30 évre visszamenőleg. (Minden megjelenési változathoz a 
szükséges ISSN-szám is hozzá van rendelve!). A tagságunk több mint 50 %-a rendszeresen 
publikál itt és más hazai, illetve külföldi szakmai folyóiratokban, konferencia kiadványokban. 
Az általunk évente megjelenő szakcikkek, tanulmányok száma 200÷300-ra tehető (a felsőok-
tatásban dolgozó 20 fő, személyenként átlagosan évi 2÷5 cikket, tanulmányt készít, de tagja-
ink közül négyen szakújságírók, értelemszerűen ők jóval többet írnak). 

A Katonai Repülő Intézet 2016 óta Repüléstudományi Szemelvények címen - tagjaink 
közreműködésével - kiadott tudományos évkönyvének 2017-ben két kötete is megjelent, 
(http://www.repulestudomany.hu/retu_elemek/kiadvanyok.html), de már olvasható a 2018-as 
kiadvány is (http://www.repulestudomany.hu/kiadvanyok/RepSzem-2018.pdf )  

Úgy a konferenciáink, mint a sajtókiadványaink nyíltak és országosak, ezekben a hazai ka-
tonai és polgári repülés résztvevőinek valamennyi csoportja és szakterülete, képviselteti ma-
gát, illetve itt publikál. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a repülés, a légierő lehetőleg 
minden alapvető és határterületén tevékenykedők, valamint a tehetséges, érdeklődő hallgatók, 
doktoranduszok is megszólalási, publikálási fórumot kapjanak tudományos fórumainkon, il-
letve kiadványinkban. 

3. Szakosztályunk 3 fős vezetőségének (Dr. Óvári Gyula elnök, Dr. Kavas László /Szolnok/ és 
Dr. Krajnc Zoltán /Budapest/ titkárok) három éves mandátuma - az MHTT korábbi működési 
szabályzatának megfelelően - 2018 év végén lejárt volna, ez az előírás azonban az alapszerve-
zetek számára megszűnt. Ennek ellenére, Óvári Gyula, mivel 1997 óta, 22 éve tevékenykedik 
a szakosztály élén titkári, alelnöki, elnöki funkciókban, életkora, számos egyéb szakmai és 
társadalmi megbízatása okán, valamint mivel szükségesnek tartja a vezetés fiatalítását is, kéri 
felmentését az elnöki tisztségből Természetesen a szakosztálynak továbbra is tagja kíván ma-
radni, annak munkájából tagként részt vállalva. Funkciójának átvételére ő személy szerint, a 
tavaly alelnökünké választott kiváló tagtársunkat Dr. Hegedüs Ernőt ajánlja, aki immáron az 
NKE HHK oktatója is (életrajzát előzetesen minden tagunknak eljuttattuk).  

A szakosztály ülés résztvevői: 

- Dr. Óvári Gyula szakosztály elnök lemondását, indokaira való tekintettel elfogadták; 

- utódjául az általa javasolt személyen kívül más személy nem merült fel, így a jelenlévő 42 
szavazatijogú tag egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül: 

Dr. Hegedüs Ernőt 

választotta szakosztály elnökévé, megerősítve titkári tisztében Dr. Kavas Lászlót és Dr. 
Krajnc Zoltánt. 

4. A szakosztály 2019. évi munkatervének összeállítása az előző évivel megegyező rende-
zőelvek alapján, a tagság igényeinek felmérését követően, illetve a 2018. évben elmaradt, de 
még/már aktuális témák beépítésével történt. Rendezvényeinket - a két nyári hónap kivételé-
vel – havonta tartjuk. Igény és szükség esetén az előre tervezett programok, - eddigi gyakorla-
tunknak megfelelően - időben, tartalmukban fel-, illetve kicserélődhetnek. 
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MHTT Légierő Szakosztály programterve 2019. évre 

Tervezet 
időpont 

Javasolt program Felelős 

2018. 01. 19. 
(Budapest) 
2018. 01. 24. 
(Buják) 

- Beszámoló a szakosztály 2018-as munkájáról 
- 2019 évi munkaterv elkészítése  
- Küldöttek megválasztása 
- Hazaérkeztek a régi-új Mi-24-esek 

Dr. Óvári Gyula 
 
 
Kővári László 

2019. 02. 22. - 10 éve hazai készültségi szolgálatban a Gripen. 
Visszatekintés, tapasztalatok 

- Amerikai katonai helikopterek Ferihegyen 

 
Zord Gábor László 
Kővári László 

2019.03.22. Küldött gyűlés küldöttek 
2019.04. 12. Repüléstudományi Konferencia 2019. Szolnok 

www.repulestudomany.hu → egyéni részvétel 
 
szolnoki tagság 

2019.05.10. - Beszámoló a 2018. évi küldöttgyűlésről (5') 
- Katonai repülőterek kettős hasznosítása 
- Merre tovább helikopter? Új irányzatok a helikop-

ter építésben 

Szakosztály elnök 
Dr. Keszthelyi Gyula 
 
Dr. Óvári Gyula 

2019.06. 
később ponto-

sítva 

- Látogatás Szolnokon a REPTÁR-ban  Dr. Palik Mátyás 
Dr. Óvári Gyula 

2019.09.27. - Korszerű légijárművek kompozit-szerkezeteinek 
javítási módjai, lehetőségei 

- Johnson Kelly munkássága: P-38, F-104, U-2, SR-71 

 
Koncz Imre 
Dr. Borján József 

2019.10.25. - Nemzetközi légi bemutatók 2019. (Helyszínen járt 
újságíró tagjaink beszámolója) 

- Az MH Kecskeméti Légijármű Javító Üzeme a 
kezdetektől napjainkig 

Zord G, Kővári L., 
Kelecsényi I 
 
Bozóki János 

2019.11.22. - A Zrínyi 2026 Haderő Fejlesztési Program légierőt 
érintő vonatkozásai 

- Ejtőernyők, ejtőernyősök a Magyar Honvédségben 

 
Zord Gábor László 
Szaniszló Zsolt 

2019.12.13. - A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuló 
légiközlekedés biztonságát elősegítő KF progra-
mok eddigi eredményei 

- Az orosz hadsereg tudományos századai 

 
 
Dr. Palik Mátyás 
Dr. Dunai Pál 

2020.01.17. - Beszámoló a szakosztály 2019-es munkájáról 
- 2020 évi munkaterv elkészítése  
- Küldöttek megválasztása 
- A 2019. év eseményei a repülésben 

 
Dr. Hegedüs Ernő 
 
Kelecsényi István 

Tartalék 
témák 

- Légideszantcsapatok korszerű haditechnikai eszkö-
zei napjainkban és a közeljövőben – a helikopteres 
légimozgékony, ejtőernyős és légi szállítású csapa-
tok haditechnikai eszközeinek fejlődése 

- Űrállomások jelene és jövője, polgári és katonai 
alkalmazásuk lehetőségek 

- Modellezés a két világháború között és 1945 után 

 
 
 
Dr. Hegedüs Ernő 
 
Dr. Óvári Gyula 
Dr. Borján József 

 

A szakosztályunk a "Repüléstudományi Konferencia 2019. Szolnok" rendezvényét fel-
ajánlja az MHTT egyik központi rendezvényének. 
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5. Az MHTT Légierő Szakosztály tagjai - a Honvéd Kulturális Központ "Mindenki hadtu-

dománya" szabadegyetem (Honvéd Kulturális Központban, Stefánia 34.) és/vagy a „Hadtu-

domány mindenkinek” előadássorozatokban. (Kőbánya, Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 
Központ 1105 Bp. Szent László tér 7-14) - igény esetén az alábbi előadások megtartását vál-
lalják: 

 

Tárgykör Előadó 

Trendek a repülőgép-fedélzeti elektronikai hadviselésben Zord Gábor László 

Tűzoltás a levegőből, repülőgépek és drónok alkalmazhatósága Dr. Restás Ágoston 

Repülőgépek korszerű fedélzeti fegyverzete Dr. Szilvássy László 

Az űrrepülőgépek. A Space Shuttle 30 éves működése Dr. Óvári Gyula 

Űrállomások jelene és jövője, a polgári és katonai alkalmazásuk 
lehetőségei 

Dr. Óvári Gyula 

Repülés repülőtér nélkül. Helyből felszálló (VTOL/STOL) repülő-
gépek 

Dr. Óvári Gyula 

Merre tovább helikopter? Perspektivikus helikopterfejlesztési irány-
zatok a XXI. században 

Dr. Óvári Gyula 

A polgári és katonai repülésirányítás azonos és eltérő sajátosságai. 
Tevékenység NATO hadműveleti területen (pl. Kabulban) 

Dr. Palik Mátyás, 
Vas Timea 

Megújuló energiák alkalmazási lehetőségei és korlátai a repülésben Dr. Kavas László, 
Dr. Óvári Gyula 

Légideszantcsapatok korszerű haditechnikai eszközei napjainkban 
és a közeljövőben – a helikopteres légimozgékony, ejtőernyős és 
légi szállítású csapatok haditechnikai eszközeinek fejlődése 

Dr. Hegedüs Ernő 

Johnson Kelly munkássága: P-38, F-104, U-2, SR-71 Dr. Borján József 

Rubik Ernő részvétele a hazai deszant-képzésben. Dr. Borján József 

Megjegyzés: Egyeztetést követően a listákban nem szereplő más, a repüléshez, űrhajózáshoz 
kapcsolódó témakörök is számításba vehetőek. 

 

6. Javaslatok elismerésekre: A szakosztály ebben az évben tagtársaink közül Dr. Kavas 
Lászlót és Dr. Bottyán Zsoltot kimagasló tudományos, tudományszervezői, évtizedes orszá-
gos repülés tudományi konferencia előkészítői, szervezői tevékenységéért egyhangúlag java-
solja az MHTT elismerésére. 
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7. Az MHTT 2019. márciusi 22-i küldöttgyűlésen a Légierő Szakosztályt képviselik: 

Az MHTT küldöttgyűlés megválasztott részvevői 
N0 Név E-mail elérhetőség 
1. Tömböl László (hivatalból delegálva) MHTT elnök 
2. Krajnc Zoltán Dr. (hivatalból delegálva) Etikai Biz. tag, krajnc.zoltan@uni-nke.hu  
3.  Szabó József Dr. (hivatalból delegálva) örökös tag 
4. Óvári Gyula Dr. (hivatalból delegálva) Volt szakosztály elnök, ovari.gyula@gmail.com  
5. Hegedüs Ernő (szakosztály új elnöke) hegedus.erno@uni-nke.hu   
6. Borján József Dr. jborjan@gmail.com 
7. Farkas Gábor farkasg49@gmail.com 
8. Vonnák Iván Péter Dr. vonivpeter@gmail.com 
9. Kocsis László colkola@gmail.com 

10. Kővári László stonefort00@gmail.com 
 
 
Tisztelettel:   
 
 

Budapest, 2019. 01. 26. Dr. Óvári Gyula 
szakosztály elnök 

 

 


