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1. Statisztikai adatok (a Szakosztály létszámadatai, a vezetőség összetétele)
Az elmúlt években a tüzér fegyvernemet érintő negatív változások hátrányosan érintették
szakosztályunkat is, ugyanakkor örvendetes, hogy sikerült megőriznünk integráló szerepét és
létszáma még bővült is. Az 1998. év végén megalakult szakosztály az eltelt tizenegy évben elismerésre méltó eredményeket ért el. A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2009. évben végzett munkáról az alábbiakban számol be a Szakosztálynak.
Összességében 2009. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak:
― Tagság létszáma 2009-ben:
― Kilépett 2009-ben:
― Új tagként belépett 2009-ben:
― Létszám összesen:
― Tagdíjat befizette:

36 fő;
0 fő;
1 fő;
37 fő;
29 fő (80,5%)

A 2009. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevételével a tervezett feladatok mellett kettő kiemelt rendezvényt szerveztünk:


2009. november 10 - 11. között országos rendezvényként megszerveztük az 5.
Artifex Tüzérlövésszaki versenyt;



2009 november 25-én a Szakosztály aktív szerepet vállalt a „Követelmények – kihívások - megfelelések a nemzetközi válságkezelő műveletek tükrében” című nemzetközi tudományos – szakmai konferencia megszervezésében és lebonyolításában.

A szakosztály tagjai közül







Dr. Felházi Sándor mk. ezredes;
Dr. Furján Attila nyá. alezredes;
Dr Mlinárik László nyá. alezredes;
Dr. Szabó Tibor alezredes;
Kovács Gyula nyá. alezredes

a Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím tulajdonosai.
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2.

A 2009. évi tevékenység értékelése

A Tüzér szakosztály a 2009. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat eredményesen teljesítette. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 20 - 25 fő, ami – tekintettel arra, hogy a tagság többsége már nem tüzér beosztásban szolgál, - vagy nyugállományú – jó eredménynek
mondható. A szakosztály egy jelentős része vidéki helyőrségekben él, ami megköveteli a szakosztályülések időpontjainak gondos egyeztetését.
A Szakosztály ezúton is köszönetet mond támogatóinak – Pintér Művek, Pálos Mérnöki és
Tanácsadó Kft, Ericcson Magyarország Kft, Artifex Tréning Kft – hogy lehetővé tették rendezvényeink színvonalas lebonyolítását.

Fsz.
1.

2.

Téma

Típus

Időpont

Részvétel

Az MH struktúrájának változása a tüzér alegységek szem-

Szakosztály-

2009.

20 fő

szögéből

ülés

Április 8.

(54%)

Közös ren-

2009.

13 fő

dezvény

November

(35%)

5. Artifex Tüzérlövésszaki verseny

10 – 11.
3.

4.

„ Korszerű technikai fejlesztések irányai a nemzetközi
missziókban résztvevő erők fokozására” című nemzetközi
tudományos – szakmai konferencia
Az I. magyar OMLT tapasztalatai

Közös rendezvény
Szakosztályülés

2009.

23 fő

november 25.

(62%)

2009.

20 fő

December 17.

(54%)

A rendezvények alapján látható, hogy a Szakosztály több, országos szintű esemény (verseny, konferencia) szervezését és lebonyolítását vállalta magára, illetve igyekezett hatékonyan és
aktívan részt venni ezek végrehajtásában.

A Szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2009-ben a Tüzér Figyelő 2009. évi
összevont 1-2. számát jelentettük meg.
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3. 2010. évi elképzelések, tervek
2010-ben a Szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk szakosztályülést, amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. A szakosztályülések tervezett
időpontjait a Szakosztály 2010. évi Tudományos Kutatási Terve tartalmazza.

4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire
A Szakosztály a 2010. évi kutatási tervében felvállalt témakörök szakmai specialitásából
adódóan Magyar Hadtudományi Társaság szintű rendezvényt nem tervez.

5. Elismerésekre
2009-ben a Szakosztály tagjai közül többen részesültek rangos kitüntetésben:
- Dr. Enzsöl Gyula nyá. ezredes életműdíjat kapott
- Dr. Felházi Sándor mk. ezredes Tanárky-díjat kapott
- Somogyi János alezredes az Év Tüzére kitüntető címet kapta
A Szakosztály elnöke az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkája eredményeként:
-

jutalomra javasolja:

Marót Ádám főhadnagyot

Készítette:
Berta Gábor főhadnagy
szakosztály titkár

Elfogadásra javaslom!
Budapest, 2010 január
Dr. Felházi Sándor mk. ezredes
szakosztály elnök
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