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Ideje:            1998. 12. 04. 14, 00 

Résztvevők:  1. sz. melléklet alapján 

 

 Előterjesztett és beterjesztett napirendi pont: 

1. A Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztályának megalakítása 

 

Az alakuló ülést Mlinárik László alezredes, mint levezető elnök nyitotta meg, egyben 
felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Felházi Sándor mk. őrnagyot. Bevezetőjében elmondta, a 
szakosztály abból a célból jönne létre, hogy a fegyvernem feladatait tudományos alapokon 
művelve, egy széles szakembergárdát létrehozva, működhessen olyan közösen gondolkodó 
csoport, amelyben részt vehetnének a fegyvernem elméleti kérdéseivel foglalkozó, továbbá a 
csapatoknál a kiképzést, gyakorlati tevékenységet irányító és vezető szakemberek. A szakosz-
tály feladatai közé tartozna többek között, hogy a XXI. sz. feladataival lépést tartva, a tudo-
mány eredményeit figyelembe véve igazolja azt, hogy a tüzér fegyvernem helye és szerepe a 
jövőben növekedni fog. Meg kell honosítani a rendszer szemléletű gondolkodást a jövő tüzér-
ségének kialakításakor. 

Tájékoztatta az alapító tagokat arról, hogy az alakuló ülésnek két célja van: 

- a tüzér szakosztály létrehozása, 

- az ideiglenes elnökség megválasztása, 

A levezető elnök tájékoztatta az alapító tagokat, illetve a Magyar Hadtudományi Tár-
saság leendő új tagjait az éves tagdíjról, továbbá arról, hogy a jelenlévő és szolgálatilag távol 
maradók kinyilvánították szándékukat a szakosztály tagságába való belépésről. Ennek követ-
keztében a levezető elnök megállapította, hogy a HTT Tüzér szakosztály megalakulhat. Az 
alapító tagok közül jelen volt 11 fő, szolgálatilag távol 9. 
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A rendezvényen személyesen megjelenni nem tudó kollégák, tüzérek előzetesen felha-
talmazták az alakuló ülésen jelen lévő és szavazati joggal rendelkező alapító tagokat, hogy 
ideiglenes elnökséget (elnök, alelnök, titkár) válasszanak. Az előzetes beszélgetés során elnö-
ki, alelnöki, titkári funkciókra javasolt személyek jelölésével egyetértettek. Egyben tudomásul 
veszik a többség döntését. 

Levezető elnök: 

Szavazásra bocsátotta, aki egyetért azzal, hogy a HTT. Tüzér szakosztálya megalakul-
jon és ezzel egyidejűleg ideiglenes elnökséget válasszon az kézfeltartással jelezze azt. 

Szavazás eredménye: egyhangú igen, 

A levezető elnök megállapította a jelenlévők határozatát, amely szerint a HTT Tüzér 
szakosztálya 1998. december 04.-én megalakult. További folytatásként felkérte a tagságot az 
ideiglenes elnökség megválasztására. 

A levezető elnök a szakosztály elnöki tiszt betöltésére, az előzetes megbeszélések 
alapján Kálmán Ferenc dandártábornokot javasolta, illetve feltette a kérdést, hogy a tagságnak 
van-e más személyre javaslata, és ha van, akkor tegyék meg. 

Hozzászólások: 

Dr. Sajtos Sándor alezredes: Tájékoztatta a tagságot arról, hogy a szakosztálynak tagja 
lehet olyan személy is, aki nem hivatásos katona, például szponzor. A javasolt elnök szemé-
lyével kapcsolatban nem értette, hogy a tábornok úr, aki Székesfehérváron dolgozik, hogyan 
tudja majd ellátni az elnöki teendőket, a szakosztály irányítását. Ebből eredően nem javasolja 
az elnöki tiszt betöltésére. Az elnök személyének aktív vezetői, szervezői munkát kell végez-
ni, ezért az elnöknek Mlinárik László alezredest javasolta megválasztani. 

Felházi Sándor mk. őrnagy: Mint az alakuló gyűlés előkészítőinek egy tagja elmondta, 
hogy a szakosztály egyik nagyon lényeges és fontos feladata, hogy a jövőben összefogja a 
felsőoktatásban és a csapatoknál dolgozó azon szakembergárdát, akik a Magyar Honvédség 
2013-ig tartó hosszútávú fejlesztési programján belül részt vehetnek, előkészíthetik, irányít-
hatják a tüzér fegyvernem átalakulásával, fejlesztésével, kiképzésével kapcsolatos feladatokat. 
Elmondta, hogy az elnöki funkció betöltésére a dandártábornok úr, mint a csapatoknál, a leg-
magasabb beosztásban lévő tüzér személy a legalkalmasabb, de mivel beosztásából és elfog-
laltságából adódóan valószínűsíthető, hogy nem tud mindig jelen lenni, ezért az előkészítő 
csoport alelnöki tisztség betöltését is javasolta. Kérte a tagságot, hogy a beterjesztett elnök 
személyét fogadják el. 

Tamás Attila alezredes: Egyetértve Felházi őrnagy hozzászólásával, ő is úgy vélte, 
hogy a csapattisztek bevonása a szakosztály életébe, a tábornok úr elnöki tisztének betöltésé-
vel előbb-utóbb be fog következni. Mivel a taggá válás önkéntes, ezért a csapattisztek a leg-
magasabb tüzér beosztásban lévőtől értesülhetnek a szakosztályban folyó munkáról, így ha a 
szakosztály érdemes munkát végez, akkor köreiben meg fognak jelenni a csapattisztek is. 
Támogatta Kálmán dandártábornok jelölését.  

Enzsöl Gyula nyá. ezredes: Hozzászólásában elmondta, hogy a Hadtudományi Társa-
ság elnöke Szabó nyá. vezérőrnagy, továbbá a szakosztályok elnökei elsősorban a hadtudo-
mányt művelők köréből kerülnek ki. Olyan személyek, akik képviselik a hadtudományt, eme-
lik annak tudományos értékét. Az elnöki tiszt azonban akarat és munka kérdése. Sajnos a tü-
zérségnél nincs összhangban az elmélet és a gyakorlat, és ez már a múltban is probléma volt. 
Csak azt lehet oktatni, amit alkalmaznak a csapatoknál, és csak azt lehet alkalmazni a csapa-
toknál, amit a ZMNE-en tanítanak. Minden kérdést előtte meg kell konzultálni, és ezt a tüzér 
vezetőnek kell irányítania. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy tudományos munkát, elsődle-
gesen tudományos fokozattal rendelkezőnek kell végeznie. A tüzérségnél jelenleg 10 év az 
elmaradás. Egyedül a tüzérség az, ahol a doktori programban nincs tudományos képzés. A 
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gyakorlati szakemberek ismerjék el az elméleti szakembereket, mert az elméleti szakemberek 
részéről ez biztosított. Ideiglenes elnökség megválasztását javasolta, amelynek elnöke legyen 
Kálmán Ferenc dandártábornok, illetve alelnöke Dr. Szendy István alezredes, aki képviseli azt 
a szervezőmunkát, amely a hadtudományt megtestesíti. Tájékoztatta a tagságot, hogy a PhD. 
Fokozat megszerzésének szükségességét ismerte fel Végh Ferenc vezérezredes úr is, továbbá 
jelenleg hat tábornok jár doktori képzésre. Posztgraduális képzésre van szükség, és ezt fel kell 
vállalni. Az átmeneti időszakra áthidaló megoldást kell találni. A cél az, hogy a tudományban 
jártas szakemberek a maguk ismeretét adják át a szakmai közegnek. 

Levezető elnök: 

 Felkérte a tagságot, szavazzanak az elnöki tisztre, először elnöknek Kálmán Ferenc 
dandártábornokot javasolta. 

Szavazás eredménye: 7 igen, 
 2 tartózkodott, 
 2 nem, 

 A levezető elnök megállapította, hogy a tagság többségben Kálmán Ferenc dandártá-
bornokot választotta a szakosztály elnökének. 

 

 A továbbiakban felkérte a tagságot, szavazzanak az alelnöki tisztre, alelnöknek Dr. 
Szendy István alezredest javasolta. Megkérdezte van-e más javaslat? 

Megállapította, hogy az alelnöki tiszt betöltésére más javaslat nincs. 

Szavazásra bocsátotta azt, hogy Dr. Szendy István alezredest válassza a tagság alel-
nöknek. 

Szavazás eredménye: 6 igen, 
 1 tartózkodott, 
 4 nem, 

 A levezető elnök megállapította, hogy a tagság többségben Dr. Szendy István alezre-
dest választotta a szakosztály alelnökének. 

  

  A levezető elnök a szakosztály titkári funkció betöltésére Felházi Sándor mk. őrna-
gyot javasolta. Megkérdezte van-e más javaslat? Megállapította, hogy nincs, ezért szavazásra 
bocsátotta, hogy a tagság Felházi Sándor mk. őrnagyot válassza titkárnak. 

 Szavazás eredménye: egyhangú igen, 

 

 Mlinárik László alezredes a szakosztály megalakulása, és az ideiglenes elnökség meg-
választása után a következő javaslatokat tette: 

 Az ideiglenes elnökség jelentse be a szakosztály megalakulását a Hadtu-
dományi Társaság titkárságánál. 

 Készítsék el 1999. február 26.-ig a szakosztály szervezeti és működési sza-
bályzatát, éves munkatervét, az ellenőrzési tervet, és amennyiben szükséges 
a költségvetési tervet. 

 Márciusban hívják össze a szakosztályt az okmányok elfogadására. 

Ezután szavazásra terjesztette elő, hogy aki a meghatározott feladatokkal egyetért, és 
azt elfogadja szavazzon. 

Szavazás eredménye: egyhangú igen, 
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A levezető elnök megállapította, hogy a tagság a felsorolt feladatokat egyhangúlag el-

fogadta. 
 
A levezető elnök az alakuló ülés végén a munkát eredményesnek ítélte meg. Gratulált 

az ideiglenes vezetőségnek, sok sikert kívánt az újonnan alakult tüzér szakosztály tagjainak a 
munkához. Megköszönte az előkészítésben résztvevők munkáját. Meghatározta a jegyző-
könyv felterjesztésének időpontját (12. 31.), és bezárta az alakuló ülést. 

 
A jegyzőkönyvben lévő adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Budapest, 1998. december …-n. 
 
 
 
  

(Kálmán Ferenc dandártábornok)                                 (Dr. Szendy István alezredes)         
       HTT Tüzér szakosztály                                               HTT Tüzér szakosztály  
                 Elnök                                                                                Alelnök 
 
 
 
(Mlinárik László alezredes)                                          (Felházi Sándor mk. őrnagy) 
       Levezető elnök                                                           HTT Tüzér szakosztály  

Titkár 
(jegyzőkönyvvezető) 
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Résztvevő alapító tagok névjegyzéke       
 
 

1. Dr. Enzsöl Gyula nyá. ezredes 

2. Imre Jenő ezredes 

3. Dr. Szendy István alezredes 

4. Dr. Sajtos Sándor alezredes 

5. Bogos István alezredes 

6. Mlinárik László alezredes 

7. Tamás Attila alezredes 

8. Horváth Mihály alezredes  

9. Felházi Sándor mk. őrnagy 

10. Merth Balázs hadnagy 

11. Tóth Barnabás hallgató 

 

Szolgálatilag távol lévő alapító tagok. 

12.  Kálmán Ferenc dandártábornok 

13.  Szabó Tibor őrnagy 

14.  Dr. Iványosi Szabó István alezredes 

15.  Dr. Erdélyi Sándor alezredes 

16.  Dr. Varga Béla alezredes 

17.  Furján Attila őrnagy 

18.  Dr. Kovács Vilmos őrnagy 

19.  Dr. Bús János őrnagy 

20.  Takács Tamás őrnagy 
 


