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B E S Z Á M O L Ó  

a 2019. évben végzett tevékenységről 
 

1. Statisztikai adatok  

(a Szakosztály létszámadatai, a vezetőség összetétele) 

Az elmúlt években a tüzér fegyvernemet érintő negatív változások hátrányosan érintették 

szakosztályunkat is, egyre nagyobb a tagság „elöregedése”. Ebben az évben sem sikerült meg-

őriznünk a szakosztály integráló szerepét, sem a szakosztály létszámát bővíteni. A vezetőség 

megítélése szerint a kialakult helyzet több okra vezethető vissza. Ezek a következőek: 

• A tagság szétszórtan helyezkedik el, mozgósításuk a klubrendezvényekre igen ne-

hézkes; 

• A vezetőségből már csak 1 fő (Andóczi Balogh Ádám százados) tartozik a tüzér 

szakcsoport állományába, míg egy fő (Eckhardt Zoltán alezredes) már nem tartozik a 

tüzérség állományába, egy fő (Salgó Béla ny. alezredes) pedig nyugállományú. A 

szakcsoport oktatóinak egyéb leterheltsége, illetve Eckhardt Zoltán alezredes úr más 

szakmai elfoglaltsága igen megnehezítik a vezetőség operatív ténykedését; 

• Bár fiatal tiszteket nem sikerült (csapattagozat) mozgósítani arra, hogy a szakosztály 

keretében tudományos tevékenységet folytassanak, vagy belépjenek, ellenben 2 fő 

honvéd tisztjelölt a szakosztály tagja lett; 

A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2019. évben végzett munkáról az alábbiakban számol 

be a Szakosztálynak.  

Összességében 2019. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak: 

• Tagság létszáma 2018-ban: 21 fő; 

• Kilépett 2019-ben: 0 fő;  

• Tagdíjfizetés elmulasztása miatt  3 fő;  

• Tagsága megszűnt: 0 fő; 

• Új tagként belépett 2019-ben: 2 fő; 
•  Létszám összesen:  20 fő; 

• Tagdíjat 2019-ban befizette:  18 fő. (90%) 

 

A 2020. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevéte-

lével a tervezett feladatok mellé más rendezvényt nem terveztünk.  

  

35 év alatti

35-62 év közötti

62 év feletti
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A szakosztály tagjai közül: 

 

• Dr. Felházi Sándor ny. ezredes; 

• Dr. Furján Attila ny. alezredes; 

• Dr. Mlinárik László ny. alezredes; 

• Dr. Szabó Tibor alezredes; 

• Kovács Gyula ny. alezredes;  

• Dr. Piroska György 

 

a Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím tulajdonosai. 

 

2. A 2019. évi tevékenység értékelése 
 

A Tüzér szakosztály a 2019. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat alapvetően eredmé-

nyesen teljesítette. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 8 fő, ami – tekintettel arra, hogy a 

tagság többsége már nem tüzér beosztásban szolgál, – vagy nyugállományú – jó eredménynek 

mondható. A szakosztály tagságának jelentős része vidéki helyőrségekben él, ami megköveteli a 

szakosztályülések időpontjainak gondos egyeztetését. 

A 2019. év első és második félévére tervezett szakosztály rendezvények tervszerű végrehaj-

tását az MH vezető szerveinek átalakítása (az előadások megtartására felkért előadók személyé-

nek kiválasztása) is akadályozta.    

2019-as rendezvényeink: 

Fsz. Téma Típus Időpont Részvétel 

1.  
A Tüzér szakosztály 2018. évi beszámolójá-

nak, és a 2019-es kutatási terv megvitatása. 

Beszámoló  

taggyűlés 
2019.03.12. 10 fő 

2.  A Tüzér szakosztály taggyűlés Taggyűlés 2019.05.14 8 fő 

3.  A XIII. Tüzérlövésszaki Verseny részvétel 
Szakmai  

verseny 

2019.12.02-

03. 
4 fő 

4.  
Tüzér fegyvernemi „Borbála napi” rendez-

vénysorozat megszervezése és levezetése. 

Rendezvény 

sorozat  
2019.12.04 6 fő 

1. Beszámoló taggyűlés, 2019.03.12. 

Napirendi pontok: 

1. Az MHTT küldöttgyűlés előkészítése (Előadó: Dr. Király László). 

2. A HHK Műveleti Támogató Tanszék tüzér specializációján folyó képzés jelen-

legi helyzete (Előadó: Magyar Gergely százados). 

3. A beszerzésre kerülő tüzérségi eszközök oktatásával (főiskolai kimenetű kép-

zés) kapcsolatos javaslatok megbeszélése (Vitavezető: Dr. Szabó Tibor). 

4. A szakosztály küldöttek megválasztása az MHTT küldöttgyűlésére.  
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1. napirendi ponthoz: 

Dr. Király László ismertette a 2018 évi MHTT küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos in-

formációkat, valamint a várható változásokat az MHTT működési rendjében. 

2. napirendi ponthoz: 

Magyar Gergely százados A HHK Műveleti Támogató Tanszék tüzér specializációján folyó 

képzés jelenlegi helyzetét ismertette. A tájékoztató főként a tantárgyakban és a követelmények-

ben beállt változásokra tért ki.  

3. napirendi ponthoz: 

A beszerzésre kerülő tüzérségi eszközök oktatásával (főiskolai kimenetű képzés) kapcsolatos 

javaslatok megbeszélése vita a szakosztály csupán felajánlani tudta a meglévő tudás bázisát, de 

az új eszközöket érintő titkosítás miatt nem kaphat információt előre az új eszközökről. 

4. napirendi ponthoz: 

A küldöttek megválasztására vonatkozó szavazás levezetője és a szavazatszedő bizottság ve-

zetője a szakosztály által az 1. Napirendi pont során elfogadott volt.  A küldöttség három tagjára 

három jelölés történt, Dr. Szabó Tibor alezredes, Salgó Béla ny. alezredes és Andóczi Balogh 

András Ádám százados személyében. 

2. Taggyűlés, 2019.05.14. 

1. Az NKE HHK Katonai vezetői alapképzés (főiskolai kimenet) jelenlegi képzésé-

nek helyzete, és a "Zrínyi-2026" program képzési kihívásai; 

Előadó: Dr. Szászi Gábor ezredes, NKE HHK oktatási dékán-helyettes 

2. A MH altisztképzésének átalakításával kapcsolatos elképzelések; 

Előadó:Soós Lajos főtörzszászlós, MH Altiszti Akadémia vezénylőzászlós 

3. A „Dynamic Front 2019” gyakorlat tapasztalatai; 

Előadó: Bartók Barnabás őrnagy, a MH 25/101. tüzérosztály mb. parancsnoka 

1. napirendi ponthoz: 

Dr. Szászi ezredes ismertette a dékáni hivatal elképzelését a főiskolai rendszerű képzés és a 

Zrínyi 2026 program össze fonódásának várható kihívásait. 

2. napirendi ponthoz: 

Soós Lajos főtörzszászlós az MH Altiszti Akadémiában beállt változásokat mutatta be. Az 

Akadémia az „Acél kocka” képzési rendszerét is érintő változásokat is. 

3. napirendi ponthoz: 

Bartók Barnabás őrnagy a beszámolója során bemutatta, hogy a jelenlegi eszközökkel és eljá-

rásokkal is képesek vagyunk együtt működni a nyugati eszközökkel, csak a szükséges idő, illetve 

a digitalizált rendszerek hiánya azok, melyek hátráltató tényezők. 

 

3.  Részvétel a XV. Tüzérlövésszaki versenyen 

(2019.12.02-03.) 

Az idén meghirdetett XV. Tüzérlövésszaki Versenyre, melynek megszervezését 25. Klapka 

György Lövészdandár vállalta. Három helyőrségből (Budapest, Hódmezővásárhely, Debrecen, 

Tata) hét csapat jelentkezett, helyszínnek az MH 25. Klapka György Lövészdandár helyőrségét 
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választották. A vetélkedés zökkenőmentes és színvonalas lebonyolítását a 25. Klapka György 

Lövészdandár és a HM EI Zrt Várpalotai Szimulációs Központ munkatársai biztosították. A csa-

patok 2019. december 2-án délelőtt érkeztek be a verseny helyszínére, ahol a versenyt Kása Ist-

ván ezredes, a verseny főszervezője nyitotta meg. Ezek után a Versenybizottság (Zubán László 

nyá alezredes, Bartyik Mihály ny. alezredes) a csapatok képviselőinek jelenlétében kisorsolta a 

selejtezők csoportbeosztását. A XV. Tüzérlövésszaki Versenyen a csapatok a következő eredmé-

nyeket érték el:  

1. helyezést ért el és a vándorkupát egy évre elhódította az MH 5. Bocskai István Lö-

vész dandár 1. csapata, parancsnok: Pongor János főhadnagy;  

2. helyezést ért el az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály 1. csapata; 

3. helyezést ért el az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály 2. csapata;  

 

4. Részvétel a tüzér fegyvernemi (Borbála-nap) megszervezésében és rendezésében 

(2019.12. 04.) 

A NKE HHK tábori tüzérei 2019-ben a tanszék leterheltsége miatt, mint résztvevők csak a 

központi rendezvényen tudtak részt venni, a ZMLEK területén lévő belső ünnepség megszerve-

zésére és lebonyolítására nem tudta megszervezni (a tanszék oktatóinak és honvéd tisztjelölt ál-

lományának terepfoglalkozásai voltak). 

A tüzérnapi megemlékezés az MH szintű tüzérnapi rendezvényre december 04-én szerdán az 

MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában, Tatán került sor.  

 

Sajnos, − külföldi sajtótermékek hiányában − 2019 évben a „Tüzér Figyelő” című sajtóter-

méket nem tudtuk megjelentetni. 

 

Egyéb rendezvények: 

A Tüzér szakosztály a 2019. évi rendezvényei között szerepeltek az ifjúság honvédelmi és 

hazafias neveléséhez továbbá a társadalom és a honvédelem kapcsolatát szorosabbá tevő rendez-

vények. 

Az MHTT Tüzér szakosztálya a kiképzés és a toborzás területén az alábbi rendezvények 

szervezésében működött közre: 

• A Siklósi nyári ifjúsági tábor szervezésében és lebonyolításában való közreműködés; 

•  „Tinódi és Zrínyiek emlékezete – 20 év a NATO kötelékében” honvédelmi verseny 

megszervezése, lebonyolítása és támogatása; 

• Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred névadójáról szóló „Csak még egyszer elő-

re” című film bemutatása Pécsett a középiskolai és egyetemi hallgatók részére, melynek 

a „Négy év vérben és vasban” című kiállítás és az 1. világháborúban harcoló magyar 

katona korhű bemutatása adott keretet.   

 

 

3. 2020. évi elképzelések, tervek 
 

2020-ban a Szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk szakosz-

tályülést (illetve rendezvényt), amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. Kiemelt 

feladatnak tekintjük a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programban való segítséget, legfőképp a 

beszerzésre kerülő technikai eszközök oktatási képzési rendjének kidolgozásában. A szakosz-

tályülések tervezett időpontjait a Szakosztály 2020. évi Tudományos Kutatási Terve tartalmazza. 
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4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire 
 

A Szakosztály a 2020. évi kutatási tervében felvállalt témakörök szakmai specialitásából 

adódóan Magyar Hadtudományi Társaság szintű rendezvényt nem tervez. 

 

5. Elismerésekre 
 

Eckhardt Zoltán alezredes 

Salgó Béla nyá. alezredes 

Dr Felházi Sándor nyá. ezredes 

Tőzsér Gábor ny. alezredes 

Andóczi B. Ádám százados 

Dr. Furján Attila nyá. alezredes 

 

Budapest, 2020. január 6. 

 

 

Készítette: 

Andóczi - Balogh Ádám százados 

szakosztály titkár 

 

 

 

Budapest, 2020. január 6. 

 

 

Dr. Szabó Tibor alezredes 

szakosztály elnök 

sk. 


