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BESZÁMOLÓ
a 2006. évben végzett tevékenységről
A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a 2006. évi Tudományos Kutatási Terv-ében foglaltaknak megfelelően, összességében eredményesen tevékenykedett, sikeres évet zárt. Az 1998. év végén megalakult szakosztály az eltelt nyolc évben
elismerésre méltó eredményeket ért el. A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2006. évben végzett
munkáról az alábbiakban számol be a Szakosztálynak.

1)

Statisztikai adatok (a Szakosztály létszámadatai, a vezetőség összetétele)
Az elmúlt években a tüzér csapatokat érintő negatív változások hátrányosan érintették

szakosztályunkat is, ugyanakkor örvendetes, hogy sikerült megőriznünk integráló szerepét. A
tagság létszámának csökkenése megállt és aktuális, közérdekű témákat napirendre tűzve az aktivitás is kiemelkedőnek mondható.
Összességében 2006. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak:
― Tagság létszáma 2005-ben:

41 fő;

― Kilépett 2006-ban:

3 fő;

― Új tagként belépett 2006-ban:

2 fő;

― Létszám összesen :

40 fő;

― Tagdíjat befizette :

31 fő (77,5 %)

A szakosztály 2004. évi beszámoló szakosztályülésen (2005. 01. 13-án) 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.
A 2006. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevételével az alábbi rendezvényeket szerveztük:

1) 2005. évi beszámoló taggyűlés;
a.) Téma:
A szakosztály 2005. évi beszámolójának és 2006. évi Tudományos
b.) Időpont:

Kutatási tervének megvitatása és elfogadása.
Szakosztály küldöttek megválasztása a MHTT küldöttgyűlésére
2006. január 30.
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c.) Létszám:

22 fő

2) A Tüzér Szakosztály soros ülés
a.) Téma:
A Noble Journey 2005 Brigade Operational Planing Group (Bde
b.) Időpont:
c.) Létszám:

OPG – Dandár Műveleti Tervező Csoport) szintje végrehajtásának
tapasztalatai;
2006. március 28.
17 fő

3) A Tüzér Szakosztály és a KLHTK Műveleti Támogató Tanszék közös rendezvénye
a.) Téma:
A Force Protection képességek megteremtésének lehetőségei a Mab.) Időpont:
c.) Létszám:

gyar Honvédségben;
2006. május 31.
24 fő

4) A Tüzér Szakosztály soros ülés
a.) Téma:
A Magyar Tüzérség pillanatnyi helyzete és a jövőben várható feladatok;
b.) Időpont:
2006. október 27.
c.) Létszám: 22 fő
5) A Tüzér Szakosztály és a KLHTK Műveleti Támogató Tanszék közös rendezvénye
a.) Téma:
Tüzér lövésszaki verseny végrehajtása;
b.) Időpont:
2006. november 29.
c.) Létszám: 17 fő
2)

A 2006 évi tevékenység értékelése
A Tüzér szakosztály a 2006. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat eredményesen tel-

jesítette. 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.
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 az MHTT más szakosztályaival
illetve klubjaival közösen színvonalasan tartható, többet azonban nem célszerű tervezni.
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Sajnálatos tény, hogy 2006. évben a az elmúlt években rendszeressé vált Nemzetközi Tudományos Szakmai Konferencia megrendezését kapacitás hiányában nem tudtuk felvállalni.
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.
Nem kizárólag a Tüzér Szakosztály szervezésében, de jelentős támogatásával és részvételével kerültek megrendezésre a Szent Borbála tiszteletére megrendezett 2006. évi Tüzér Fegyvernemi Napok 11. 28 – 12. 02 között, amely mára országos rendezvénnyé fejlődött.
A tagság tagdíjfizetési fegyelme javult az előző évekhez képest. A 40 fős taglétszámból 31
fő, azaz 77,5% fizetett ebben az évben, ami 2005 – hez képest 18,5%-os javulás. Ugyanakkor az
is igaz, hogy a nem fizető 9 fő több éves elmaradásban van. Ha továbbra sem hajlandóak eleget
tenni fizetési kötelezettségüknek, akkor tagságukat a szakosztálynak felül kell vizsgálnia. A díj
egyébként jelképes összegű, az ingyenesen kapott Hadtudomány folyóirat költségeit sem fedezi.
A szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2006-ben az alábbi kiadványokat jelentettük meg:

3)



A Tüzér Figyelő 2005. évi 2. számát;



A Tüzér Figyelő 2006. évi 1. számát;



Részt vettünk a 2006. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián;

2007. évi elképzelések, tervek
2007-ben a szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk egy so-

ros szakosztályülést, amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. A szakosztályülések
tervezett időpontjait a szakosztály Tudományos Kutatási Terve tartalmazza.

5)

Javaslatok elismerésekre
A szakosztály vezetősége 2006. évben eddig végzett munkájuk elismeréseként elismerésre

javasolja :


Dr. Furján Attila alezredest;



Dr. Mlinárik László alezredest;
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6)

A vezetőség megválasztása eltelt időszak értékelése
A Szakosztály vezetőségének megválasztása óta eltelt két év intenzív munkával és ered-

ményes rendezvényekkel telt. Nem ismételve a korábban elmondottakat, az alábbi rendezvényeket tartottuk:
Fsz.

Téma

Típus

Időpont

Részvétel

1.

A szakosztály 2004. évi beszámolójának és 2005. évi Tudományos Kutatási tervének megvitatása és elfogadása. A Szakosztály új vezetőségének megválasztása

Szakosztály-

2005. 01.

19 fő (46%)

ülés

13.

Közös ren-

2005. 02.

dezvény

24.

Közös ren-

2005. 04.

dezvény

28.

Szakosztály-

2005. 10.

ülés

27.

Közös ren-

2005. 11.

dezvény

03.

Áttekintés az Egyesült Államok katonai erejének átalaku-

Közös ren-

2005. 11.

lásáról és fejlődési filozófiájáról történelmi és katonajogi

dezvény

30.

Szakosztály-

2006. 01.

ülés

30.

Szakosztály-

2006. 03.

ülés

28.

Közös ren-

2006. 05.

dezvény

31.

Szakosztály-

2006. októ-

ülés

ber 27.

Közös ren-

2006. no-

dezvény

vember 29.

2.
3.
4.

A NATO új hadműveleti vezetési rendszere

A Könnyű Lövészzászlóalj doktrínája

A páncéltörő alegységek helye, szerepe, feladatai a mai magyar haderőben

5.
6.

„A katonai erő újszerű alkalmazása a 21. század elején”

12 fő (29%)

17 fő (41%)

22 fő (54%)

2 fő

11 fő (27%)

szempontból

7.

A szakosztály 2005. évi beszámolójának és 2006. évi Tudományos Kutatási tervének megvitatása és elfogadása.

8.

A Noble Journey 2005 Brigade Operational Planing Group
(Bde OPG – Dandár Műveleti Tervező Csoport) szintje végre-

22 fő (56%)

17 fő (43%)

hajtásának tapasztalatai

9.

A Force Protection képességek megteremtésének lehetőségei a
Magyar Honvédségben

10.

A Magyar Tüzérség pillanatnyi helyzete és a jövőben várható feladatok;

11.

Tüzér lövésszaki verseny végrehajtása

24 fő (60%)

22 fő (56%)

17 fő (43%)

A rendezvények alapján látható, hogy a szakosztály több, országos szintű rendezvény (verseny, bemutató) szervezését és lebonyolítását vállalta magára, illetve igyekezett hatékonyan és
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aktívan részt venni ezek végrehajtásában. Az ilyen jellegű tevékenység ugyan soha nem állt távol
a szakosztálytól, tendenciáját tekintve azonban erősödött az elmúlt 1 – 2 évben.
A rendezvények témáit tekintve megállapítható, hogy igyekeztünk tevékenységünket és figyelmünket az aktuális, illetve a jövőben várható feladatokra koncentrálni. Ennek köszön-hetően
számos rendezvényünk a HM HVK és a MH SZFP érdekődését és elismerését is kivívta.
A sikerek ellenére meg kell azonban állapítani, hogy a tüzérség magyar haderőben betöltött
jelentőségének csökkenése negatívan hat a szakosztály létszámára és tagságának lehetséges
utánpótlására. Az egzisztenciális bizonytalanság, a tevékenységi kör megváltozása néhány esetben azzal jár, hogy a korábban aktív tagtársunk nem tud a továbbiakban időt szakítani szakosztálybeli tevékenységére.
A szakosztály tagjainak tagdíjfizetési morálja jelentősen javult az elmúlt időszakban. A
nemfizető tagokkal szemben korábban is éltünk, és a jövőben is élni kívánunk a tagsági viszony
megszüntetésével. Az a tapasztalat, hogy a tagdíjat évek óta nem fizetők nem is folytatnak semmilyen tevékenységet a szakosztály érdekében, így ez az aktus nem büntetés, tulajdonképpen egy
állandósult állapot legalizálása.

Budapest, 2007. 01. 25.
Készítette:
Petrovics Mihály őrnagy
szakosztály titkár

Elfogadásra javaslom!
Budapest, 2007. 01. 26.
Dr. Felházi Sándor mk. alezredes
szakosztály elnök
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