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I.
A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a
2005. évi Tudományos Kutatási Terv-ében foglaltaknak megfelelően, összességében eredményesen tevékenykedett, sikeres évet zárt. Az 1998. év végén megalakult
szakosztály az eltelt hét évben elismerésre méltó eredményeket ért el. A Tüzér
Szakosztály vezetősége a 2005. évben végzett munkáról az alábbiakban számol be
a Szakosztálynak.
II.
1)

A Szakosztály létszámadatai, a vezetőség összetétele

1998. december 04-én, húsz alapító tag létrehozta a Tüzér szakosztályt. Az
iránta mutatkozó igényt és a végzett munkát jól jellemzi, hogy az alapítást követő
néhány évben a taglétszám csaknem megháromszorozódott. Időközben sajnos a
szervezeti változások következtében a tüzér csapatok létszáma jelentősen lecsökkent, ami hátrányosan érintette szakosztályunkat is. Sajnálatos tény, hogy a szakosztály létszámának elmúlt években tapasztalható bővülése megállt, ugyanakkor az
említett okokat figyelembe véve – a tagság jelentős részének állhatatossága és a
végzett munka eredményeként – látható, hogy továbbra is sikerült megőriznie integráló szerepét.
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Összességében 2005. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak:
― Tagság létszáma:

41 fő;

― Tagdíjat befizette:

24 fő (59 %)

A szakosztály 2001. évi beszámoló szakosztályülésen megválasztott, kibővített elnökségének mandátuma lejárt, ezért a 2005. 01. 13-án megtartott beszámoló
taggyűlésen új vezetőség megválasztására került sor, amelynek tagjai a következők:
- A szakosztály elnöke :

Dr. Felházi Sándor mk. alezredes;

- Alelnökei :

Dr. Szabó Tibor alezredes;
Szelei György alezredes;

- Titkára :

Petrovics Mihály őrnagy.

Az új vezetőség mandátuma a Magyar Hadtudományi Társaság Alapszabályának megfelelően három évig, a 2007. évi beszámoló-, és tisztújító taggyűlésig
tart.
2)

Rendezvények

A 2004. évi decemberi beszámoló taggyűlésen elfogadott 2005. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevételével az
alábbi rendezvényeket szerveztük:
1) 2004. évi beszámoló és tisztújító taggyűlés;
a.) Téma:
A szakosztály 2004. évi beszámolójának és 2005. évi Tudományos Kutatási tervének megvitatása és elfogadása. A
Szakosztály új vezetőségének megválasztása;
b.) Időpont: 2005. január 13.
c.) Létszám: 19 fő
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2) A Tüzér Szakosztály és a Kiss Károly Hadtudományi Klub közös rendezvénye
a.) Téma:
A NATO új hadműveleti vezetési rendszere;
b.) Időpont: 2005. február 24.
c.) Létszám: 12 fő
3) A Tüzér Szakosztály és a Hadműveleti-harcászati szakosztály közös rendezvénye
a.) Téma:
A Könnyű Lövészzászlóalj doktrínája;
b.) Időpont: 2005. április 28.
c.) Létszám: 17 fő
4) A Tüzér Szakosztály soros ülés
a.) Téma:
A páncéltörő alegységek helye, szerepe, feladatai a mai
magyar haderőben;
b.) Időpont: 2005. október 27.
c.) Létszám: 22 fő
5) Részvétel a Magyar hadtudományi Társaság c. konferencia szervezésében
és végrehajtásában
a.) Téma:
„A katonai erő újszerű alkalmazása a 21. század elején”;
b.) Időpont: 2005. november 03.
c.) Létszám: 2 fő
6) A Tüzér Szakosztály és a Kiss Károly Hadtudományi Klub közös rendezvénye
a.) Téma:
Áttekintés az Egyesült Államok katonai erejének átalakulásáról és fejlődési filozófiájáról történelmi és katonajogi
szempontból;
b.) Időpont: 2005. november 30.
c.) Létszám: 11 fő
3)

A 2005 évi tevékenység értékelése

A Tüzér szakosztály a 2005. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat eredményesen teljesítette. A betervezett időpontokat az év közben felmerült feladatok
és a tagság zömének elfoglaltsága miatt nem sikerült maradéktalanul tartani, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a rendezvények száma meghaladja a tervezett 4 alkalmat, ami a munka folyamatosságát és intenzitását igazolja.
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A rendezvényeken való részvétel átlagosan 15 – 20 fő, ami – tekintettel arra,
hogy a tagság jelentős része már nem tüzér beosztásban szolgál, vagy nyugállományú – jó eredménynek mondható. Tovább árnyalja a képet, hogy a szakosztály egy
jelentős része vidéki helyőrségekben él, ami megköveteli a szakosztályülések időpontjainak gondos egyeztetését.
A kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a rendezvényeket célszerűen az év első és utolsó harmadában kell szervezni, mert nyári időszakban a katonai szervezetek feladatai és a szabadságok miatt csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem
lehet a részvételt biztosítani.
Összességében megállapítható, hogy az évi 4 – 5 alkalom a Hadtudományi
Társaság más szakosztályaival illetve klubjaival közösen színvonalasan tartható,
többet azonban nem célszerű tervezni.
Sajnálatos tény, hogy 2005. évben a az elmúlt években rendszeressé vált
Nemzetközi Tudományos Szakmai Konferencia megrendezését kapacitás hiányában nem tudtuk felvállalni, bár mind előadói, mind pedig hallgatói oldalról volt rá
érdeklődés. Eltökélt szándékunk, hogy a jól működő, értékes rendezvénysorozatot
nem szakítjuk meg és 2006. évben újból megrendezzük.
A szakosztály tagjai közül
 Dr. Felházi Sándor mk. alezredes;
 Dr. Furján Attila alezredes;
 Dr Mlinárik László alezredes;
 Dr. Szabó Tibor alezredes;
 Kovács Gyula nyá. alezredes;
a Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím tulajdonosai.
Dr. Tőzsér Gábor nyá. ezredes több éve, rendszeresen hagyományőrző kiállítást szervez saját készítésű fényképeiből Nagykátán, amiért ez évben külön elismerést és oklevelet vehetett át.
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Nem konkrétan a Tüzér Szakosztály szervezésében, de jelentős támogatásával
és részvételével kerültek megrendezésre a Szent Borbála tiszteletére megrendezett
2005. évi Tüzér Fegyvernemi Napok december 01 – 04 között. A rendezvénysorozat sikere és résztvevőinek száma évről évre nő, mára országos rendezvénnyé fejlődött.
A tagság tagdíjfizetési fegyelme javult ugyan az előző évekhez képest, ennek
ellenére nem lehetünk elégedettek. A 41 fős taglétszámból 24 fő, azaz 59% fizetett
ebben az évben ami 2004 – hez képest 10%-os javulás. Van még tennivaló ezen a
téren, hiszen a 2006. évtől érvényes tagsági díj is jelképes összegű, az ingyenesen
kapott Hadtudomány folyóirat költségeit sem fedezi.
A szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2005-ben az alábbi cikkeket, kiadványokat jelentettük meg:
 A 2004. évben megtartott, „A műveleti támogatás (tűztámogatás) aktuális problémái a NATO és a nemzeti műveletek végrehajtása során” című
VI. nemzetközi tudományos szakmai konferencia kiadványát a Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények különszámaként;
 A Tüzér Figyelő 2004. évi 2. számát;
 A Tüzér Figyelő 2005. évi összevont 1 – 2. számát;
 A Nyíregyházi Televízóval közösen „Fegyvernemek régen és ma a Magyar Hadseregben – Tüzérség” címmel ismeretterjesztő rövidfilmet készítettünk;
 Részt vettünk a 2005. évi Intézményi Tudományos Diákköri
Konferenciaán, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 9. Hadtudományi szekciójának szervezésében és lebonyolításában;
4)

2006. évi elképzelések, tervek

2006-ban a szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk egy soros szakosztályülést, amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgo6

zunk fel. A szakosztályülések tervezett időpontjait a szakosztály Tudományos Kutatási Terve tartalmazza.
Központi rendezvényként, a 2006. évi Tudomány Napja rendezvénysorozat
keretében megrendezzük a VII. Nemzetközi Tudományos Szakmai Konferenciát a
Tűztámogatásról.
5)

Javaslatok elismerésekre

A szakosztály vezetősége 2005. évben eddig végzett munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesítette
 Hajzer Miklós alezredes;
 Dr. Szabó Tibor alezredes;
 Pölöskei János őrnagy.
A vezetőség elismerésre javasolja
 Ruszin Romulusz őrnagyot;
 Petrovics Mihály őrnagyot.
Budapest, 2006. 01. 23.
Készítette:
Petrovics Mihály őrnagy
szakosztály titkár
Elfogadásra javaslom!
Budapest, 2006. 01. 30.
Dr. Felházi Sándor mk. alezredes
szakosztály elnök
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