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Bevezető go[dolatok

_ Az elmúlt év decemberében zártuk le azt ajubileumi, l0 éves idősza-
}9rl. uT.ly"1 a Magyar Hadtudományi rá..ura! iitn". CyO.gy
Haditechnikai Klubja a haditechnikai tuttt.a srotiaúÚÜan eltOlttitt.
Olyan évtized van mögöttijnk, amelynek tapasztalítai - sikereiveI és
Kuoarcalval együtt _ aíra biztatnak, hogy folytassuk a megkezdett munkát.

1j:^"j*l erre az ismeretterjesztésre iiég határozottabball ilJny l".r.gy
nyltottabb, technikail_a_g fejlettebb, haditechnikai kulturájábán i, igenyi'_
sebb és gazda8abb XXI. században

, ipp.n ú8}, mint ahogy az emberiség története e|választhatatlan a
technlka történetétől, a haditevékenységek is elválaszthatatlanok technikai
eszközüktől, a haditechnikátóI.

__ ,l nid'I9"TTy egyik alaptörvénye mutat rá ura az összefiiggésre,
amely a haditechnik4 a harcmód és a katonai szervezet közOtt feniál, és
amelynek_középpontjában mindenkor a harcoló ember áll, Az úitraditech-
nika mindig megkövetelte és szükségessé tette a r.rretOseÁei r<irr-aszrrálását
leglnkabb me8teremtö harcmódot, harceljárást, és a- kettő együttes
hatásaként azt a szervezetet, amelynek keietei (<izott az--iíialmaz* a
teghatekonyabb lehet,

A haditechnika krónikája nem csupán az általános technikaifellődés "kövaő'' krónikája, hanem az 
"r'"t"t 

tOUÚ.ejt|* et"o;a,O
szerepet játszik, benne. igen gyaban az úgynevez€tt cúcstechnológia
v_alósul meg. Nem véletlen tehát, hogy a technika iranti széles körű érdók-
lőd.és -. az ifiúság körében fokozotLbb mértékben - nviiu,enur ."g u
haditechnika inínt is. Eá az érdeklődést es az euúát r"iluaó-i'.re."tte.-jesaési igénY kívántuk szolgáIni a szó nemes ertelméúen*aki<oa mitor
ttzenegy é_vvel. ezelótt egy haditechnikai klub megszervezését hatr{roztukel. szandekunk az első időszakban a szakmabeliek, később az egyre

l. Prof, Dr Turc§ányi Kfuoly mk- ezredes, ZMNE tan§zékvezetó egy€t€mi tanár, dékányh€Iyettrs
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szélesedő érdeklódői kör számára céloáa meg a haditechnika legérdeke-
sebb, legizgalmasabb, olykor legnehezebb kérdéseinek bemutaását és
megvitatását. Ezórt formálfuk rendezvényeinket egyre inkább fórum jel_
legűvé, ahol a szakértői ismertetést mindig megbeszelés, vita és tapasáa-
latcsere követte,

A folytaás nem lehet más az elkövetkező években, mint egy korszedi
hadügy szerves részét képező modem haditechnikai háttér megterem_
tésének és egy fejlett hazai hadikultúra fejlesztésének és erősítésének a szol-
gálata.

Jelentős előkészítő munkát követöen 1989-ben jött létre a
Haditechnikai Klub, amely később választotta névadójául Láhner
Györgyöt, az l848/49-es magyar forradalom ós szabadságharc vértanú
honvédtábomokát. A klub alapozott és természetesen ma is épít arra az
iqlryretterjesztő munkára, amelyet a természetfu dományi ismerétterjesztés
(TIT) és más fórumok keretei között egy-egy elköteIezett hadmérnök
(logisztikus) - szakértő, felelős katonai vezető - a haditechnika megis-
mertetése terén Végzett. Külön méltatást érdemel a Magyar Hadtudományi
Társaság másik forum4 a Kiss Károly Hadtudomrfuryi Klub szerepe, ameiy
megalakulásunkat megelózően több alkalommal is lehetőséget téremtett a
haditechnika azon kérdéseinek megvitaásához, amelyek a hadtudomány
művelői körében közérdekIődésre tartottak számot.

A szervezetszerüen meginduló klubélet brázisa elsósorban a két kato-
nai felsőoktaási intézmény, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola - ma együtt Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem - valamint a Haditechnikai Intézet voItak.
Később a kör kiegészüIt a haditechnikai szolgáIati ágakkal, majd az őket
összefogó MH Haditechnikai Csoportfőnökséggel. Ma már ea a kört is
meghaladja a Lrlhner György Haditechnikai Klub bázisa, hiszen támo-
gatóink között fudhatjuk a katonai logisztika vezető és végrehajtó szerveit,
szpruezeteit, a magyar hadiipar több képviselőjét, továbbá néhány, a tech-
nikai és logisaikai kulturát művelő felsőoktatási intézmény érdeklődő
szervezeíi egységeit, vezető oktatóit és kutatóit is.

A Láhner György Haditechnikai Klub rövid története

A klub életének elsó évtizedét nég1r jellemzó idószakra lehet bontani.
Ezek bemutaüása eryúttal az éltized bemutatrisa is egy kis közösség sajátos
szempontján, tevékenységrendszerén, szervezésén és önszerveződésén kireiztiil.
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r989-1991

l989 tavasán Amaczi Viktor, Csűrös Jrirros, Kónya Béla és TurcsányiKároly megalakítottlík a Haditechnikai rlubot. 
'túo'r 

rr"Ji" ,n"g u tluU
szervezetszerű működését. és ekko_r történt m eg az alapszabályzóÉ megal-
kotása. 1990től a Haditeóhnikai ir"l 

" 
la"gv?iir"JŰai'.?ÍYr Társaság

keretein. belül működik, amely alaku|ása #; O..i"i"gÜ".i'naarot<at aszerveződé_seket. amelyek a hadtudomány fejlődését Es a honuOaeIem
ugy€t elmeletlle8 és gyakorlatilag egyanínt szolgálni kívánják, valamintazoka| akik a különböző véde-imi szakterür"i"r."n 

"n".'t 

'erdekében

mozgósítanak. A Magyar Hadtudományi Társaságon b"ltil 
"-klub 

.ro.o.
együttműködésben dolgozik a Haditechnikai Szakósztrellyal.

. A klub vezetde az első időszakban Csűrös János volt, a mai értelem-ben vett titkári teendőket Turcsányi Károly és Ú"fi'Bél" látták el.Amaczi Viktor - elsósorban 
. a- Magyai Haatuaáman}i Társaság

l1]:"_"|]i!"t Szakos.aályának titkárakéi'Í _ rÁ r;owí;Á;:hogy a két
:3.1".9d:.. €g_yesüljön. Ennek voltak támogatóif de ellenzői- is. Anaoltecnnlkal Szakoszüály munkája ebben az időszakban elsősorban agyaKorlatl élet problémáinak bemuatására összpontosult.

_ A. Haditechnikai Klub tagsága l99l végén válasaofia meg elnökének
lurcsanyl 

.Károlyt. A klub munkája egyértelműen önálIó keietek közöttIol),t, egyuttal tartalmilag erősödött az együttműködés a Haditechnikai
SzakoszüáIlyal.

_,^ 
j"_ :|:i]99:-kot a,rnegalakulás , a szervezeíi élet kialakítása, majd aMagyar Hadtudományi Társasághoz csatlakoás jeIlemeáe.

1992 -1995

_,^;A_l|,"! 
p.9q.irj3iTk.:r1y.ezője, majd titkára Dobos Endre volt, aylagyar Honvédség Művelődési.. H áza Ésúről Hajdú lrén segítette amunkát. A klub irányíása és tevékenységén"k ,r"*;ré." ;|yá inlabU uZrínyi Miklós Katonai Akadémián ö;szp;ntosult. Sro.orab6á vatt u t ap-csolat a Magyar Hadtudományi Társasig 

"lnökrégrel, 
aliuUtut' -eg}üttműködés és a ''munkaÁegoszás'' a Kiss liároly li"JiuOoranyi

Klubbal. A törzstagok mellett széLs körű ratogrtottsa! Úrij"ii"."Ore.

^,^!:_^,|:!::Pá|y. 
kimondja, hory a Haditechnikai KIub rendezvényeit aMagyar Hadtudományi Társaság tagjai sorából bárki látogathatja, tagságivtszony azonban csak a klubba törlénő jelentkezés alailan Éebtkezik.
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Néhány rendezvényen a hallgatóság létszáma már meghaladta az 50 őt.

A második időszak jellemzői: egyrészt a vezetésben a munkameg-
osztís kialakulása - elnök, titkár, Magyar Honvédség Művelödési Hriza
szervezője funkcionál _, másrészt a klub tevékenységének kiszélesedése
maga után vonja a programok látogatottságának jelentős növekedését.

1996 -1997

A Haditechnikai Klub felvette Láhner György nevét, amellyel eryben
kinyilvánította a profileltérést a Magyar Hadtudományi Társaság
Haditechnikai Szakosaályától. A további szoros együttműködés folyamán
a Klub aktiyitása növekedik, a Szakosztály pedig egyre jobban igényli a
Láhner György Haditechnikai Klub szervezőmunkáját, A Klub tagsága
stabilizálódott. A klubtitkár _ Pataki István _ szerepvállalása fokozódik. A
Klub tevékenységének anyagi üímogatása a Magyar Hadtudományi Tarsaság
mellett az MH Haditechnikai Csoportíbnökség részéről is rendszeressé
válik, A klubélet szervezését és irányíüását a Klub elnöke és titkára szoros
egyúttműködésben végzi.

A MH Haditechnikai Csoportfónökség a klub rendszeres ámogatójá-
vá válik, mindkét évben biztosítják egy külftildi program utaási feltételeit.

l998 _1999

A klub titkára Lengyel János lett, a Magyar Honvédség Művelődési
Háza részéről pedig Mazi Gábor segíti a szervezőmunkát. A klub életében
rendszeressé válnak a nagyobb létszrá,rnú, gazdag szakmai és kulturális tar-
talmú külfóldi csoportos programok. A klub alkalmassá válik a teljesen
autonóm működésre. A jubileurni kiadványhoz a klub vezetése több külsó
üfunogatót is megnyer a haditechnikai ismeretterjesztés ügyének.

Megerősödik a klub szerepe a haditechnikai kutaüísi eredmények
bemutaásában, a magyar haiipar és a polgári képző, termeló és szolgáltató
szervezetek szakmai jellegű kapcsolataik erösítésében. A klub titkára tel-
jes értékűen át,veszi az elnöktól az adminisztratív és szervezömunka ter-
heit, Uj támogatóként jelent meg az MH Kulturális és Média Igazgatósíg,
amely kedvező feltételek biztosításával lehetővé teszi a külftrldi utak
megszervezését, valamint a szervezetében működő MH Tájékoztaüisi és
Mediaközpont.
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A Láhner György Haditechnikai Klub szervezeti
és működési szabályzata

1992, végéa, az évzáró közgyűlésen fo gadta eI atagság aú.a tételesen
megtogalmazott szeírezeíi és működési szabályzatot, amely alapjrá,rr lé-
nyegében ma is működik. A szabályzat többek között az alábbiakafiOgzíti:

A klub létesítése

_ . A Klub a Magyar Honvédség és a fegyveres tesületek tudományos
fokozattal rendelkező, a hadtudomány, a haditechnikai (anyagi-technikai)
t]z_tos_ilas és a határtudományok művelése teén elismer eredményekei
elért hivaásos és nyugállományú tisáek, közatkalmazottak valamint a
Magyar Hadtudományi Társaság megalakulrását követően az elnökség,
egyben a szervezeti egységek vezetői részére fórumként létesült,

A klub az MHTT egyik foruma, üirsadalmi és kulfurális szewezeti
eleme. Alaptevékenységét az éves terv szerint megrendezésre kerülÖ elŐ-
adások, vitaestek képezik. Járulékos feladata önállóan vagy a Szakosz-
tályokkal - különösen a Haditechnikai Szakosztállyal - köi6sen, rendez-
vények megszervezése. Kiegészítő tevékenységként bel- és külftildi szak-
mai utakat, látogatásokat szervez.

A Klub célja:

. az MHTT szakosztályainak programterveiben nem szereplő, de a
hadtudományhoz, haditechnikai, hadiipari szakteriileüez, mű-
szaki szakértelmiségiek felkészítéséhez kapcsolódó témakörök
vizsgílata;

. a klubtagok érdeklődési területeinek megfeleló vitaforumok, kon-
zultációs lehetőségek megteremtése;

. a közös vélemény kialakítása lehetőségének biaosítrisa a had!
technikai (anyagi-technikai)2 biztosítlás kérdéseit illetően az
MHTT és szakosztályainak vezetői között;

2,Ma logisztikai ámogatás.



. széles körű szakmai ismeretterjesztés és propaganda kifejtése a

hadtudomány, a haditechnikai (anyagi-technikai) szakterület iránt
érdeklődők részére.

A klub szervezete és működese

A Szervezeti gyűlés a klub legfóbb szerve, amely a Klubot érintő min-
den kérdésben dönthet. A Klub éves tevékenységét - a Szervezeti gyűlésen
a tagság véleménye és érdeklődése alapján összeállított - éves programterv
alapján végzi, amely a költségek elosztásáúroz és felhasználrisához alapul
szolgál.

A Klub élén kéttagú elnökség áll, az elnök és a titkár, akiket a
Szervezeti gyűlés négy év időtartamra választ meg. A Klub elnöksége dön-
téseit a tagok többségének véleményére alapozva alakítja ki.

A Klub tevékenységét az elnök irányitja a titkrá,r segítségével. Az
elnök felelős a Klub Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
mrúködéséér! a klub kitűzött céljainak megvalósíüisáért. Az elnök és a
titkár fő feladata az éves programterv és beszámoló összeállítása, a klubad-
miniszhrició figyelemmel kísérése, a szükséges koordinációk elvégzése.
Az éves értékelést az elnök készíti és elóterjesai az MHTT elnökének.

A Klub Elnöksége a Magyar Honvédség Múvelődési Háza
közreműködésével gondoskodik a Klub tevékenységéhez szükséges
feltételek biztosíásaról. Kúlön megállapodás alapján a Magyar Honvéd-
ség Művelődési Háza rendelkezésre bocsátja, a Klub pedig igénybe veszi
a Művelődési Háa szolgáltatásait.

A Klub tagjai

A Klub tagiai lehetnek a fegyveres erők és testületek hivatásos
állományából azok, akik az MHTT tagiai, elfogadjak a Klub élkitiizéseit,
a Szeryezeíi és Működési Szabályzatban foglaltakat és a Klub vezetése
előtt kijelentik belépésre irányuló szándékukat.

A Klub tagjai lehetnek más hivatásos állományúak, nyugál-
lományúak, közalkalmazottak, polgári személyek, akik a hadtudomány,
haditechnik4 hadipar aktuális kutatási területeinek művelói és az említett
témakörök közérdekű kérdései iránt érdeklődők, akik megismerik és elfo-
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gadják a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyértelműen dek_
larálják tagsági szándékukat,

. Jogi személy is lehet a KIub tagia, ha támogatrri kívlinja annak céljait
és tevékenységét.

A Klub látogatásának rendje

A Klub az évzáró Szewezsti gyülésen meghatározott és pontosított
pro8luTl9n szerint végzi tevékenységéL amelyről az Elnökség a Klub
te gjait idóben üíjékoáatja.

Á Klub tagiai értesítést kapnak a soron következő rendezvényekről,
amelynek postrázását a Klub ElnOksége végzi. A Klub .enaezvlnyéi nyit-
vánosak - kivétel, ha nem közerdekű férdés- megvitatás" te.tiinupi.enaie -
minden.érdeklődő látogathatja őket. Ebben az-esetbin - J.ini"tt"r. e.t"-
siteséról a KIub elnöksége gondoskodik.

A Láhner György Haditechnikai Klub

Postacíme: l58l Budapest, Pf. l5.

Telefonszáma: 06 (1) 432-9069

Faxszáma: 06 (1) 432-9074

A Klub nevezetes rendezvényei

A klub az elmúlt valamivel több mint l0 esztendő alatt 58 előadást ésvif!, 
.t 

O. 9.1*1ai látogatást és kulturális programot, uui".inine*aOnr.
m ártírhalálának l 50. évfordu lója alkalmábbl árer.tó.ro.,i"i.i 

"r"* "."ltl999-ben Aradon.

. Programjaink részletes bemutatására természetesen e sorok keretében
nincs lehetőség, ezért csak példaként emelek ki netranyat-az ei'Oaaaso§
fórumok közül:

- a haditechnikai kutatás a posztgraduális képzes keretei között(l992);

- lesz-e magyar megoldás a katonai logisztikában (l993.);



- a párizsi repülőkiállítás és a MIG-29 értékelö ismertetése a műszaki
technikai és rendszerbentartási követelmények tiikrében ( l 993.);

- az információ jelene és jövője a Magyar Honvédségnél;

- a világ nagy hadseregeinek repülésbiáonsági helyzete a kataszhófák
tiikrében;

- a metró szerepe Budapest védelmi rendszerében;

- fegyverzettechnikai eszközök várható fejlesztési inínyai;

- a brit logisztikai rendszer;

- a katonai felsőoktatás jövöje;

- légiharc korszeni repülógépekkel, a gyözelem eselyei;

- a harckocsiaknák fejlesztési irányai és alkalmazísi lehetóségei;

- a TRILOG -98 háromnemzetiségű együttrnűködési gyakorlat;

- a logisztikai öigazgatóság német átvilágítísának eredménye és
tapaszíaIatai;

- a harckocsik 1916{ól napjainkig (Könyvismertető, amelyet a
szerzők - Dr. Turcsányi K., Dr. Bombai László és Gyarmati József tartot-
tak meg, egyúttal dedikálták könyvüket.).

A klub szakmai látogatásai és kultúrprogramjai hasonlóan változatos
képet mutatnak. Közíilük többet szeretném röviden felidézni.

l990-ben szerveáük első szakmai látogatásunkat a Dunai Flottilánál.
A szervezet feladatai, szeíyezete és működése megismerésén túl rövid
hajóutat is tettünk egy aknarakó hajó fedélzetén. A kezelők munkáját min-
den frizisában láthattuk, esetenként részt is vehettiink abban.

l99l-ben a szárazftildi haderönem barckocsizó szervezeténél, Taán
vehettiink résá bemutatóval egybekötött ismertetőn. Láthattuk a két harc-
kocsi nemzedék (T-55 és T-72) együttes moqását a terepen, harckocsi
szakasz feladawégrehajtrását és olyan különlegességeket is, mint felborult
harckocsi talpraállítása vagy harckocsi kimentése mély árokból.
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A Pníga melletti Kbielben l994-ben jártunk. A kbieli haditechnikai
múzeum, rendkívül gazdag anyagát fel nap alatt kellett megismemünk. Az
itt.kiállított különlegességek közül megemlíte^ u gűdug repülógép
parkot, a II. világháború sámos harckoósi motorját éi a cieh iatliipai
néhá,ny saját Eyárrínányát (lövegeket, terepjaró teÉergépjármű megoláá-
sokat).

Időben sokkal előbbi kort idézhettünk fel fegyvereit illetően l995-ben
9ry!*, a Tartományi Hadszertárban. Tanulmáyozhatfuk az elöltöltős
kézifegyvereket, kovás puskákat és a vértes lovasság felszereléset is.

1997 -ben a Csongrád megyei PVOP kishomoki brázisán voltunk
vendégek. Innen tettünk látogatást a román polgárvédelmi szerveknél
Aradon és Temesváron. Természetes, hogy hazafelé nem hagyhattuk ki a
Magyar Nemzeti Parkot és abban a magyarok bevonuláút ábráaoló,
csodálatos Feszty körképet. Többek számáá első élmény volt a halászati
és tiszai hajóépítési múzeumrész, valamint a falumúzeum megtekintése is,

A következő évben a bécsújhelyi Mária TeIézia Katonai Akadémiárr
volfunk vendégek. Külön csemege volt ez oktátóinknak, hiszen véleménl
cserélhettiink néhány szakmai kérdésben is,

. .,A Láner György Haditechnikai Klub fennállásának l0, jubileumi
évébe_n több napos turát szerveáíink. A gazdag program szakrriai közép_
pontjában a velencei Seremissima Lagunári Eáed litogatr4sa állt egy tar-
j1l1as, pergő gyakorlati bemutató sorával, amelyek-közül sz.ímúnka
kü_lönösen.a vízalatti és vizi gyakorlatok voltak a leginkább látvrá,rryosak és
ritkaságszámba menőek. Öseink nyomdokain jártuik a következó napon,
amikor látogatíst tettiink az Isonzónál, hosszabban elidőztiink a Doberdó-
fennsíkon. A tura kulturális részét legíőképpen Velence, Triesá, a Mire
Mare Kastély programjai jelentették.

1999 még egy felemelö eseménnyel adózott a jubileumnak. A klub
vezetése és néhány aktivisája Aradon megkoszoruzta névadónk és vértanú
tírsai emlékmüvét, mrártírhaláluk l50. évfordulója alkalmából.

Hog)an lovább? fuvább, ,öretlenül!

A jövőre gondolatainkaq az összegzést és az abból következő
irátrymutatást Lengyel János, a Klub titkára fogalmazta meg igen találóan:
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Mit is lehet összegezni tiz év elteltóvel? - tesszük fel önkéntelenül is
a kérdést magunkmak. A kitíizött célok megvalósulását, vagy csak az
elgondolások racionalitrását? A tervek és előíteletek helyességét? Talán
mindez fontos egy-egy jubileumi évforduló alkalmából. Visszaemlékezni
a kezdeti idószakokra, az indulás nehézségeire, majd a munkás hétköz-
napokra és a folyamatos útkeresésre, a klubélet iránti érdeklődés felkelté-
sének és fenntartásának kérdéseire. Megpróbálni nyújtani valami! ami
hasmos, és más módon nehezen érhető el a haditechnikai terület szak-
emberei és az e terület iránt érdeklődők számára. Figyelni az állandósult
változásokat és keresni a választ a kor kihívásaira. Nem könnyű feladat
senki, eryetlen szeívezel számára sem. De hisszük, hogy amit eddig vé-
geáünk, annak volt é*elme és van eredménye!

Sokat töprengtünk az elmúlt időszakban, vajon mi lehet egy ilyen jel-
Iegű klub íeladata az ezredforduló és a haderö mennyiségi-minőségi átalakí-
tásának küszöbén? Mit várhat el ajövőben a tagság és az érdeklődők köre?
Miben kell megújulnunk?

Ezek a kérdések foglalkoztatttak bennünket valamennyi beszélge-
tésünk alkalnával. Az eddiginél jóval nyitottabban kell működniink. Meg
kell ha!áromunk azokat a területeket. témaköröket amelyek a legnagyobb
érdeklődésre tarthatnak számot. Több nyilvános, szélesebb körben is pro-
pagált előadást, konferenciát kell szervezni, ahol a haderőért, a haditech-
nikáért tevékenykedő, gazdálkodó szervek és személyek bemutatkozhat-
nak, közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki egymással, illetve véleményt
cserélhetnek. Szélesebb körben kell képviselni a szakterületet.

A Klub ajövőben is egyik fontos céljának tekinti a szakmai értelmiség
összefogását, a rendszeres találkozási lehetóségek megteremtését.
Továbbra is célunk minden szakmai és a haditechnika iránt érdeklődő ge-
neráció elérése, és egy állandó konzultációs bázis megteremtése. Csak a
tapasztalatok és meglévő ismeretek kellő szintű átadása, a közvetlen kap-
csolatok kialakítása szolgáIhatja a szakterület kívánt fejlődését.

Egyre több lehetóséget igyekszünk teremteni szakmai utaka és láto-
gaásokra is. Rengeteg hasznos információ gyűjthető, és más szemlélet-
módok is megismerhetők egy-egy ilyen út során, A közYetlen bétekintés és
az ószinte beszéIgetések megteremtik annak lehetőségét, hogy megismer_
hessük a szakma elött álló feladatokat, a gondoka! és a problémákat
uryanúgy, mint az elért eredményeket, vagy az esetleg nálunk is alkal-
mazható lehetséges megoldási módokat és módszereket,

239



A Klub nem tr]zhet több és nagyobb feladatot maga elé ajövőben sem,
mint a.hiteles és közvetlen trájékoaátást, továbbá a klibtag;ainkai es támo-
gatóinkat érintő szakrnai kérdések megvitaLísát, u .r",néÚe, kapcsolatok
erősítését.

, Egyetl€n kérésünk van a ktubtagokhoz, támogatóinkhoz és a ren-
dezvényeink inínt érdeklődőkhöz, Jöjjenek 

"t 
e. a.iiuun vesvenel( resa

rendezvényeinken, hozzászőlásaikkaiiegítsék munkánkat, mőrt nélkülük
és 

.őszinte véleményalkotrásuk néIkül bármlly celkittzesUnk eteiese gyakor-
latilag lehetetlen.

Találkozzunk a Lráhner György Haditechnikai Klub rendezvényein!

Felhasznált imdalom:

l.) Egy értékmentő évtized a haditechnikai kultura szolgála6ban.

Jubileumi kiadvány, MHTT, 1999.

2.) Beszámolók az MHTT elnöksége részére.
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