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BEVEZETŐ 

Tisztelt Olvasó, Ön egy olyan összevont kiadványt (2016. 1-2. szám) tart a kezében, amely-

ben a tüzér fegyvernem, a még megmaradt erejével igyekszik hírt adni a puszta létéről és min-

dennapi erőfeszítéseiről.  

A kiadványunkkal igyekszünk felhívni a kollégáink figyelmét és egyben szeretnénk bővíteni 

is ismereteiket olyan tüzér, elsősorban technikai újdonságokra, amelyek a nemzetközi porondon 

fellelhetők. A nemzetközi sajtófigyelő összefoglalóiban ki-ki az érdeklődési körének megfelelő-

en találhat a tüzér fegyvernemmel kapcsolatos technikai, alkalmazási, eljárási újdonságokat. 

Fontos kitekintési lehetőségeket adnak azok a cikk gyűjtemények is, amelyek a békemissziókba 

bevont tüzér, aknavető alegységek tapasztalatait dolgozzák fel.  

Örömteli a szakosztály vezetése és tagjai számára, hogy már negyedik éve a csapattagozat is 

aktívan részt vesz a Tüzérfigyelő szerkesztésében. Tovább bátorítjuk és kérjük a kollégákat 

írásbeli véleményük, az alegységük egyéves (vagy kiemelt) tevékenységéről szóló beszámolóik 

megjelentetésére.  

Fontosnak tartjuk bemutatni azoknak a civil szervezeteknek a működését, amelyek támogat-

ják a tüzérség ügyeit. Ennek keretében beszámol tevékenységéről az Izsák Dezső emlékére ala-

pított „A Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány. Minden kedves olvasót kérünk, ismerőseik körében 

népszerűsítsék ezeket a támogatási lehetőséget és ezzel is segítsék a kuratóriumok munkáját.  

A Tüzér Szakosztály vezetősége ezúton is köszönetet mond támogatóinak – kiemelten Pintér 

Csaba úrnak, a Pintér Művek igazgatójának – hogy anyagi segítségével lehetővé tette rendezvé-

nyeink színvonalas lebonyolítását.  

A 2016-os év  hasonlóan a megelőző évekhez  ismét mozgalmasra sikeredett a Magyar 

Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztályának. A 2016. évben a szakosztály és a tüzér kötelé-

kek életében is számos esemény történt.  

Az elmúlt évben az MH ÖHP tüzérkötelékeinek tevékenységét a „Közös Akarat” feladatra 

történő felkészülés és részvétel, valamint a szakmai feladatokon való eredményes részvétel de-

terminálta. A tüzéralegységek részt vettek a század, zászlóalj szintű lövészeteken, illetve a Mű-

veleti Támogató Tanszék tüzér szakiránya éleslövészetének kiszolgálásában is. Már több mint 

egy évtizede annak, hogy a Műveleti Támogató Tanszékének tüzérei az MH Altiszti Akadé-

mia tüzéreivel együtt hajtják végre a tüzérségi éleslövészetet.  

A továbbiakban is kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy amennyiben a fegyvernemmel 

kapcsolatos munkánkhoz gondolataival, kutatási eredményeivel, észrevételeivel hozzá 

kíván járulni, akkor gondolatait küldje el szerkesztőségünk címére és azt a következő 

számunkban közzétesszük. 

Budapest, 2017. 01. 05. 

Tisztelettel: 

 Dr. Szabó Tibor alezredes 

 szakosztály elnök 
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BESZÁMOLÓ 

A 2016. 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”. Sajnos hasonló tendencia érzékelhe-

tő, mint a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület esetében is. Ebben az évben sajnos már nem 

sikerült megőriznünk a szakosztály integráló szerepét sem. A 2016-os évben a szakosztály lét-

számát nem sikerült bővíteni. A vezetőség megítélése szerint a kialakult helyzet több okra ve-

zethető vissza. Ezek a következőek: 

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

hézkes. 

 A vezetőségből két fő (dr. Szabó Tibor alezredes, Andóczi Balogh Ádám százados) 

a tüzér szakcsoport állományába tartozik, 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 ope-

ratív ténykedését. 

 Nem sikerült a fiatal tiszteket (csapattagozat) mozgósítani arra, hogy a szakosztály 

keretében tudományos tevékenységet folytassanak. 

 A szakosztály rendezvények időpontjának meghatározásakor nehéz az egyetemi 

oktatók és a csapattagozat elfoglaltságát koordinálni. 

Tagságunknak továbbra is szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy az MHTT 2014. február 

28-án kelt Alapszabályzat 5.§. 4. pontja alapján kizárással szankcionálja az éves tagdíjat huza-

mosan nem fizető tagtársakat. Az Alapszabályzat értelmében a tagdíjat három éve nem fizető 

tagtársakat automatikusan ki kell zárni a szakosztály tagságából.   

A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2016. évben végzett munkáról az alábbiakban számol be a 

Szakosztálynak.  

Összességében 2016. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak: 

 Tagság létszáma 2016-ban: 23 fő; 

 Kilépett 2016-ban: 1 fő; (Gazsó Imre ny. ezredes); 

 Tagdíjfizetés elmulasztása miatt  0 fő; 

 Tagsága megszűnt: 0 fő; 

 Új tagként belépett 2016-ban: 0 fő; 

 Létszám összesen:  22 fő; 

 Tagdíjat 2016-ban befizette:  18 fő. (82%) 

A beszámoló megírása időszakában 2016.évi tagdíjelmarása van: Dr. Gulyás Géza alezre-

desnek, Dr. Sajtos Sándor ny. alezredesnek, Lökösházi Béla őrnagynak és Eckhardt Zoltán alez-

redesnek. Mivel Lökösházi Béla őrnagy és Dr. Gulyás Géza alezredes tartós vezényléssel kül-

szolgálaton tartózkodnak, a vezetőség azt javasolja, hogy Ők ketten, 2017-ig kapjanak haladé-

kot.  

A 2016. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevé-

telével a tervezett feladatok mellé más rendezvényt nem terveztünk.  

A szakosztály tagjai közül: 
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 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 2016. évi tevékenység értékelése 

A Tüzér szakosztály a 2016. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat többé-kevésbé ered-

ményesen teljesítette. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 10-16 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 2016. év második félévére tervezett szakosztály rendezvények tervszerű végrehajtását a 

MH alakulatainak a „Közös Akarat” gyakorlatsorozatba történő bevonása ebben az évben is 

akadályozta. 

2016-os rendezvényeink: 

Fsz. Téma Típus Időpont Részvétel 

1.  

A Tüzér szakosztály 2015. évi beszámo-

lójának, és a 2016-os kutatási terv megvi-

tatása. 

Beszámoló  

taggyűlés 
2016.01.15. 10 fő 

2.  

„Zrínyi és Tinódi emlékezete – egy nap a 

honvédelemért” - kulturális és katonai 

rendezvény a Szigetvári várban 

Kulturális és 

katonai ren-

dezvény 

2016. 09. 16. 200 fő 

3.  
„Határok és őrzőik a magyar történelem-

ben” - konferencia a Siklósi Várban 
Konferencia 2016.10.05 100 fő 

4.  
A XII. Tüzérlövésszaki Verseny meg-

szervezése és levezetése. 

Szakmai  

verseny 

2016.11.21-

23. 
42 fő 

5.  

Tüzér fegyvernemi „Borbála napi” ren-

dezvénysorozat megszervezése és leveze-

tése. 

Rendezvény 

sorozat  

2016.12.01-

02 
85 fő 

6.  
„Honvédelem a múltban” - Tematikus 

Honvédelmi Nap 
Rendezvény 2016.12.16. 300 fő 

1. Beszámoló taggyűlés, 2016.01.15. 

Napirendi pontok: 

 Beszámoló a MHTT és a tüzér szakirány feladatairól 

Előadó: Dr. Szabó Tibor alezredes  
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 A MHTT Tüzér Szakosztály elnökségének beszámolója a 2015-ben végrehajtott felada-

tokról. A beszámoló megvitatása. 

Előadó: Dr. Szabó Tibor alezredes  

 A MHTT Tüzér szakosztály 2016-os kutatási tervének megvitatása 

Előadó: Dr. Szabó Tibor alezredes  

 Az MHTT Tüzér szakosztály új vezetőségének megválasztása 

Jelölő Bizottság elnöke: Dr. Mlinárik László alezredes 

Szavazatszedő Bizottság elnöke: Tamás Attila ny. alezredes 

 A 2016.02.26-i MHTT taggyűlés küldötteinek megválasztása. 

1. napirendi ponthoz: 

Dr. Szabó Tibor alezredes röviden ismertette a 2015/2016. II. szemeszter kiemelt, tüzér szak-

irány vonatkozású képzési eseményeit. Röviden ismertette Tata helyőrségben, novemberben 

végrehajtott egyhetes szakmai foglalkozás eredményeit. Beszámolt a XI. MH szintű 

Tüzérlövésszaki verseny levezetéséről és a csapatok által elért eredményekről. Ismertette a Tü-

zér Fegyvernemi (Borbála napi) rendezvénysorozat eseményeit.   

2. napirendi ponthoz: 

Mivel az elnökség a beszámoló tervezetet a szakosztály tagságának már előzetesen megküld-

te, Dr. Szabó Tibor alezredes csak vázlatosan, főbb pontokban ismertette a beszámoló tartalmát. 

A beszámolót elfogadta: 11 fő jelenlevő tag egyhangú szavazással és 5 fő távollevő pedig írás-

ban fogadta el a beszámolót, amelyről a vezetőséget e-mailban tájékoztatta. 

3. napirendi ponthoz: 

A levezető elnök ismertette a Tüzér szakosztály 2016-évi kutatási tervét. A Szakosztály fő 

feladatai közé, 8. folyószámmal bekerült a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesülettel létesített 

munkakapcsolat. 

2. „Zrínyi és Tinódi emlékezete – egy nap a honvédelemért” - kulturális és katonai ren-

dezvény a Szigetvári várban 

A kulturális és honvédelmi verseny 2016. szeptember 16-án a Baranya Megyei Védelmi Bi-

zottság és a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola közös szervezésében zajlott.  A verse-

nyen középiskolások és általános iskolások, összesen 24 csapat mérte összetudását és ügyessé-

gét. 

A rendezvény Zrínyi korabeli ügyességi feladatokkal kezdődött, úgymint ágyúhúzás, kardví-

vás, íjászat, ágyúgolyó gurítás. A második körben műveltségi feladatokat kellett teljesíteniük a 

résztvevőknek (a korszakkal kapcsolatos nyelvészeti, művészeti és történelmi események). 

A harmadik helyszínen a katonák és a Pécsi Honvéd Sportegyesület tagjaival kiegészülve 

foglalkoztatták a gyerekeket.  

3.  „Határok és őrzőik a magyar történelemben” - konferencia a Siklósi Várban 

A konferenciát a Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Körrel közösen szerveztük és rendeztük 

meg, a siklósi vár az oszmán hódoltság alóli felszabadulása 330. éves évfordulója alkalmából. 

Ennek a középkori Magyar Királyság határvédelme, a trianoni határok kitűzése és a déli határok 

1939-45 közötti magyar határvadászcsapatai mellett a jelenkori népvándorlás és következmé-

nyei is témája volt. A konferenciát dr. Boldizsár Gábor, az NKE Hadtudományi és Honvédtiszt-

képző Kar dékánja vezette le. 
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TÉMÁK ÉS ELŐADÓK: 

Könyvismertető – Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy Zrínyi Kiadó 

Dr. Töll László: A középkori Magyar Királyság határvédelme 

Dr. Suba János: A Trianoni határok kitűzése 

Illésfalvi Péter: Magyar határvadászcsapatok a déli határon, 1939-1945. 

Dr. Kaiser Ferenc: A jelenkori népvándorlás és következményei 

Összefoglaló, zárás – Balázs Csaba a Várbaráti Kör elnöke 

4. Részvétel a XII. Tüzérlövésszaki verseny megszervezésében és levezetésében  

(2016.11.21-23.) 

A 2016.11.21-23. között meghirdetett és levezetett XII. Tüzérlövésszaki Versenyre három 

helyőrségből (Budapest, Debrecen, Tata) hat csapat jelentkezett. A verseny helyszínéül a MH 

Bakony Harckiképző Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakorló Központja szolgált.  

A vetélkedés során az első helyezést érte el, és a Tüzérlövésszaki Kupát egy évre elhódította: 

az MH 25/101. tüzérosztály 2. csapata Kapocsi Márton hadnagy vezetésével. 

II. helyezett: MH 25/101. tüzérosztály 1. csapata Kapás Viktor hadnagy vezetésével. 

III. helyezett:MH 25/36. PCT Rak. o. csapata Galicz Mihály főhadnagy vezetésével. 

IV. helyezett:NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 2. csapata Hekeli József htj. vezetésével. 

V. helyezett: NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 1. csapata Bánki Szabolcs htj. vezetésé-

vel. 

VI. helyezett:MH 5. Bocskai István lövészdandár csapata Ferenczi Szabolcs százados vezetésé-

vel. 

A versenyen a „leggyorsabb győzelmet elért csapat” részére Horváth Gábor dandártábornok 

az MH ÖHP szárazföldi haderőnem mb. főnöke (pk.h.) ajánlott fel különdíjat, amit a 25/101. 

tüzérosztály 1. csapata érdemelt ki, Kapás Viktor hadnagy vezetésével, 79 perces végrehajtással. 

Az „egy mérkőzésen a legkevesebb lőszerfelhasználással győzelmet elérő” csapat részére Dr. 

Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István lövészdandár parancsnoka ajánlott 

fel különdíjat, amit az MH 5. Bocskai István lövészdandár csapata, Ferenczi Szabolcs százados 

vezetésével szerzett meg, 168 db lőszer felhasználásával elért győzelemmel. 

Az „egy mérkőzésen a legtöbb célt pusztító csapat” részére Vokla János ezredes, a MH Ba-

kony Harckiképző Központ parancsnoka ajánlott fel különdíjat, amit a 25/101. tüzérosztály 2. 

csapata érdemelt ki, Kapocsi Márton hadnagy vezetésével, 250 ponttal nyert meg. 

A XII. Tüzérlövésszaki Versenyen a Tüzér Szakosztály állományából 5 fő szervezőként és 

rendezőként (Tamás Attila ny. alezredes, Dr. Mlinárik László ny. alezredes, Dr. Szabó Tibor 

alezredes, Magyar Gergely százados, Andóczi Balogh Ádám százados) vett részt. 

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

(2016.12.01-02.) 

A NKE HHK tábori tüzérei 2016-ban is a hagyományoknak megfelelően, mégis kicsit elté-

rően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi napjukat. Az NKE tüzérei 

részére a szokásoknak megfelelően idén is kettő részből állt a Borbála-napi megemlékezés: ez a 

Borbála-szobor megkoszorúzása és a MH szintű, közös fegyvernemi napon való részvétel volt. 

A tüzér napi rendezvény első mozzanata az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobor 

megkoszorúzása volt, amire 12.01.-n, csütörtökön került sor. Dr. Szabó Tibor alezredes a Műve-
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leti Támogató Tanszék tanszékvezetője köszöntötte a résztvevőket, ismertette a rendezvény 

főbb eseményeit és rövid áttekintést adott a tüzér tisztképzés jelenlegi helyzetéről. A megemlé-

kezésen koszorút helyezett el az NKE tüzéreinek nevében Dr. habil. Horváth Tibor ezredes 

KVKI intézetigazgató és Dr. Szabó Tibor alezredes. Koszorút helyezett el továbbá a Gábor 

Áron Tüzér Bajtársi Egyesület, a Ludovika Zászlóalj tüzérei nevében Sári Szabolcs alezredes, 

megbízott parancsnok, valamint Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

parancsnoka. A belső ünnepségen nem került sor a harmadéves tüzér tisztjelöltek tüzérré foga-

dására, mivel ebben a tanévben nem indult tüzér szak a harmadik évfolyamon. 

A rendezvény ünnepi állománygyűléssel folytatódott, amin az egyetem oktatói és hallgatói 

és a szokásokhoz híven a már nyugdíjas tüzérek is részt vettek. A rendezvényt jelenlétével meg-

tisztelte Török Miklós nyugállományú vezérőrnagy, volt MH tüzér főnök, Dr. Felházi Sándor 

nyugállományú ezredes, volt dékán és Magyar József nyugállományú ezredes, a Gábor Áron 

Tüzér Bajtársi Egyesület elnöke is. Az állománygyűlésen került sor néhány elismerés átadására 

azok részére, akik szolgálati elfoglaltságaik miatt nem vehettek részt a következő napi Komá-

romban tartott tüzérnapon. Ezek közül meg kell említeni Sári Szabolcs alezredes úr tiszteletbeli 

tüzérré fogadását, aminek emlékéül egy névre szóló tüzér lőszerhüvelyt vehetett át.  

A tüzérnapi megemlékezés második felére, egyben a MH szintű tüzérnapi rendezvényre 

másnap, 12. 02.-n pénteken került sor, igazán méltó helyen, ugyanis a tatai tüzérek - elsősorban 

az MH 25/36. IPTR osztály, Sásdi Imre őrnagy vezetésével - szervezésében rendezett esemény-

re a komáromi Monostori erődben került sor. Az esemény az elöljáró ünnepi üdvözlő levelének 

felolvasásával kezdődött. Az állománygyűlésen a szokásoknak megfelelően elismerések átadá-

sára került sor a tüzér fegyvernem érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen. 

Az állománygyűlés zárásaképpen a jelenlévők egy személyes hangulatú ünnepi beszédet 

hallgathattak meg Nagy Pétertől, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyomány-

őrző Közhasznú Egyesület hagyományőrző tüzér-tisztjétől. 

Az esemény következő színfoltja és igazi érdekessége a rövid hadtörténeti bemutató, 

és tüzéravatás volt, amit ugyancsak az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Ha-

gyományőrző Közhasznú Egyesület hagyományőrzőinek és Nagy Péternek köszönhettek a 

tüzérek. A hagyományőrzők – és felügyeletük alatt a tiszteletbeli tüzérré avatandó Bíró László 

alezredes és Holndonner Hermann alezredes – több lövést is adott le egy korhű tábori löveggel a 

Monostori erőd udvarán. A tüzéravatást, aminek része volt a töltőfával való ütleg, de a tüzér-

pálinka gyújtókupakból történő elfogyasztása is, a hagyományőrzők fegyvereinek és korabeli 

eszköz-gyűjteményének bemutatása követett, aminek során több szabadságharc korabelit idéző, 

működő puska és karabély kipróbálására is volt lehetősége az érdeklődő aktív és a már nyugdí-

jas tüzéreknek. A bemutatót a monostori erőd kiállításainak szakszerű idegenvezetéssel biztosí-

tott rövid bejárása követte, több csoportban. A Borbála-napi rendezvény-sorozaton szervező-

ként, rendezőként, illetve meghívott vendégként általában a szakosztály tagság 50 %-a, 13 fő 

vett részt. 

Megállapítható, hogy a különböző rendezvényeken szervezőként, rendezőként, illetve 

meghívott vendégként általában a szakosztály tagságának mintegy 25-50 %-a vett részt. 

A Szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2016 februárjában megjelentettük a 

Tüzér Figyelő összevont, 2015.1-2. számát jelentettük meg. 

6. Honvédelem a múltban” - Tematikus Honvédelmi Nap  

A rendezvény a Baranya Megyei Védelmi Bizottság és a Tinódi Lantos Sebestyén Általános 

Iskola közös szervezésében zajlott.  Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző kar, az MH 

Ludovika Zászlóalj valamint a Katonai vezető MSC képzésen résztvevő hallgatók előadásait 

hallgatták meg a diákok.  

A szigetvári Zrínyi Miklós gimnázium (költő és hadvezér) minden évben a névadója ünne-

pén tematikus napot tart meghívott előadókkal. Az idén 13 előadás hangzott el a csapatélet, 

pályaválasztás, katonává válás és a honvédelem és a társadalom kapcsolatának témakörében. 
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3. 2017. évi elképzelések, tervek 

2017-ben a Szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk szakosz-

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

feladatnak tekintjük a MHTT új Hadtudományi Lexikon kidolgozásában, illetve Tüzér Szakosz-

tály szinten a szakértői munkában történő részvételt.  

A szakosztályülések tervezett időpontjait a Szakosztály 2017. évi Tudományos Kutatási Ter-

ve tartalmazza. 

4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire 

A Szakosztály a 2017. évi kutatási tervében felvállalt témakörök szakmai specialitásából 

adódóan Magyar Hadtudományi Társaság szintű rendezvényt nem tervez. 

5. Javaslatok elismerésekre 

Szakosztály elnöksége az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkája eredményeként: 

 Horváth Sándor ny. alezredest javasolja tárgyjutalomra. 

 Dr. Szabó Tibor alezredes  

 MHTT Tüzér szakosztály elnök 
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TÜZÉR SAJTÓROVAT 

Nemzetközi sajtófigyelő 

JANE’S DEFENCE WEEKLY 

ÚJABB ARCHEREK ÁLLTAK HADRENDBE A SVÉD HADERŐBEN   

A cikk eredeti címe: Archer SPG enters service with Swedish Army 

Megjelent: 2016. február 10. szám, 14. oldal 

Szerző:  Nicholas de Larrinaga 

Az FH-77BW L52 Archer típusjelű, 155 mm-es önjáró löveget svéd és norvég szakemberek 

a 90-es évek közepére fejlesztették ki. A szakemberek az új tűzeszközzel a kísérleti lövészeteket 

a 2000-es évek elején hajtották végre. A tűzeszközből Norvégia és Svédország kormánya is 24-

24 db-os tételt rendelt. A svéd haderőnek a szállítások 2010-re fejeződtek be. Az FH-77BW L52 

Archer önjáró lövegek leszállítása során fellépő késések hatására Norvégia felmondta az 

együttműködési programot. Svédország ezt követően egyedül folytatta az Archer továbbfejlesz-

tési programját, amelynek eredményeként 2013-ban sikerült a módosított Archer prototípusát 

kifejleszteni. A svéd vállalat az első négydarabos, módosított szériát 2016. februárban szállította 

le a svéd hadseregnek. A svédek a korszerűsített tűzeszközökből 20 darabot rendeltek, ame-

lyekkel 2017 végére a 9. tüzérezredet fogják feltölteni. 

NORVÉGIA ÚJ TÜZÉRSÉGI TŰZESZKÖZT KÍVÁN BESZEREZNI   

A cikk eredeti címe: Norway downselects artillery contenders 

Megjelent: 2016. február 10. szám, 14. oldal 

Szerző:  Nicholas de Larrinaga 

A norvég kormány már több mint 15 éve vásárolta meg a tüzérség állományában jelenleg 

rendszeresített, német fejlesztésű M109A3GN típusjelű 155 mm-es önjáró löveget. Az elmúlt 

évben a norvég kormány úgy döntött, hogy a lehetséges modernizálás helyett, korszerűbb és 

nagyobb lőtávolságú tűzeszközt szerez be. Az M109A3GN önjáró lövegbe a 80-as évek köze-

pén a német fejlesztők az FH-70-es 155 mm-es vontatott tarack 39 kaliberes lövegcsövét építet-

ték be.  A löveggel hagyományos repeszromboló gránáttal (M107) 24 kilométeres, míg rakéta-

póthajtásossal ellátott, javított ballisztikai tulajdonságú lövedékkel 30 kilométeres lőtávolság 

érhető el. Ezekből a modernizált lövegekből a norvég kormány 18 db-ot szerzett be. A norvégek 

az M109A3GN löveg cseréjét legkésőbb 2020-ig el szeretnék kezdeni. Mint kedves olvasóink 

az ezt megelőző cikkből is olvashatták, a norvégek kezdetben az FH-77 BW L52 Archer tűzesz-

közből szerették volna a tüzérségüket korszerűsíteni. Az újonnan felmerült, lehetséges beszerzé-

sek négy tűzeszköz típusra koncentrálódnak. A zárt felépítményű, lánctalpas alvázú 155 mm-es 

52 kaliberes csőhosszúság kategóriában a dél-koreai Samsung Techwin K9 Thunder, illetve a 

német PzH2000-es élvez elsőbbséget. A norvég félnél a kerekes gépjárművek rakfelületére sze-

relt 155 mm-es 52 kaliberes lövegcsővel szerelt kategóriában a francia Nexter vállalat Caesar 

típusjelű löveg is befutó lehet. Ugyanakkor a norvégek a svájci RUAG cég által modernizált, 47 

kaliberes lövegcsővel szerelt M109 RUAG önjáró löveget is lehetőségét is fontolóra vették.  

AKADOZÓ FEJLESZTÉS 

A cikk eredeti címe: Arrested development 

Megjelent: 2016. február 24. szám, 22-29. oldal 

Szerző:  Rahul Bedi 

A cikkíró az indiai haderő jelenlegi állapotával és jelenlegi fejlesztési programjaival foglal-

kozik. Az 1,2 millió fős indiai szárazföldi haderő jelenlegi helyzetét az író nem tartja megfele-
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lőnek, a problémák között elsősorban az anyagi készletek hiányát, a felszerelés elavultságát és a 

gépesített eszközök korlátozott éjszakai alkalmazhatóságát emeli ki. A cikk az általános helyzet 

rövid áttekintése, a védelmi minisztérium véleménye és nyilatkozatainak megemlítése után négy 

fontos fejezetre osztva veszi sorra az indiai hadsereg (Indian Army) nehézségeit. Ezek a prob-

lémák a cikk sorrendjében: a tüzérség, a helikopterek, a gyalogság és FICV (Future Infantry 

Combat Vehicle – a jövő gyalogsági-harcjárműve) program.  

Tüzérség 

A cikkíró az indiai hadsereg hiányosságai közül a tüzérség jelenlegi állapotát és elavultságát 

tartja a legnagyobb problémának, kiemelve, hogy majdnem harminc éve nem szereztek be új 

tüzérségi eszközt. 

Ugyanakkor van több kísérlet is arra, hogy legalább részben megvalósítsák az 1999-ben el-

kezdett, ám hosszú időre elhalasztott FARP (Field Artillery Rationalisation Plan – tábori tüzér 

korszerűsítési terv) programot. Ennek keretében a hadsereg célja 2.8203.000 db importált, 

vagy hazai fejlesztésű és licenc alapján gyártott, 155 mm-es löveggel felszerelni 220 tüzérüte-

get
1
, amelynek értéke 8-9 milliárd dollár. A terv 1.580 db vontatott löveg, 814 db gépjármű 

rakfelületére szerelt löveg, 100 db páncélozott önjáró löveg – ezek mindegyike 155/52-es – és 

145 db, a BAE Systems által gyártott M777 155/39 típusjelű könnyű tömegű tarack beszerzését 

tartalmazza. Ezt a számot kiegészíti az Indiában korszerűsített és átalakított lövegek száma. 

Jelenleg a svéd fejlesztésű, 39 kaliber csőhosszúságú 155 mm-es FH-77B típusjelű löveg 

mintegy 45 tüzérüteg kötelékében áll hadrendben, illetve az indiai fél 180 tüzérüteget
1
 szerelt fel 

a szovjet eredetű, 130 mm-es M-46 típusjelű tábori lövegek 155/45-sé átalakított változatával, 

aminek munkáit az izraeli Soltam és az OFB (Ordnance Factory Board – kb. állami fegyver-

gyár) végezte el 2001-ben. A kísérleti lövészeteken a szakemberek ezekkel az átalakított löve-

gekkel 35 km-es lőtávolságot értek el. Ugyanakkor a rendelkezésre álló 410 db FH-77B típusú 

lövegekből körülbelül csak 200 db működőképes, a többit pótalkatrésznek használják 

(„kannibalizálják”). A többi, körülbelül 145 tüzérüteg
1
 130 mm-es lövegekkel, az indiai OFB 

által gyártott 105 mm-es lövegekkel és egy maréknyi, szovjet eredetű, 1960-as években rend-

szeresített és még üzemelő 122 mm-es D-30-assal van felszerelve. 

A védelmi minisztérium (MoD – Ministry of Defece) 2015 decemberében kezdett tárgyalá-

sokat az L&T (Larsen & Toubro) indiai székhelyű vállalattal 100 db átalakított, dél-koreai K-9 

Vajra-T típusjelű önjáró löveg beszerzéséről, mindegy 800 millió dollár értékben. Ez a löveg a 

dél koreai Samsung Techwin's által gyártott K-9 Thunder 155/52-es önjáró löveg India számára 

átalakított speciális változata, amivel az India által 2012-ben meghirdetett önjáró löveg tenderre 

jelentkeztek. A K9 Thunder alvázát az orosz MSTA-S önjáró löveg hordozójárműve (T-72 al-

váz) képezi. Az önjáró lövegeket Indiában gyártják majd, számos helyi cég bevonásával. A 

szerződést a következő pénzügyi évre tervezik, amiben opciót fogalmaznak meg további 50 db 

K-9-es gyártására is  

Időközben a hadsereg további 40 db hazai fejlesztésű Catapult MK II. önjáró löveget is rend-

szeresíteni akar, ami a 130 mm-es löveg és a szintén helyi Arjun harckocsi egyesítéséből szár-

mazik. Ezek a lövegek a hasonló számú, 1980-as évek elején gyártott Catapult MK I. önjáró 

lövegeket váltják le, amik az M-46-os löveg és a helyi, Vijayanta (Vickers MK I.) harckocsi 

egyesítéséből született. 

Mindeközben versenyben van és megerősítést kapott két 155 mm-es 52 kaliber csőhosszúsá-

gú, tehergépkocsi rakfelületén elhelyezett löveg is, amiket úgyszintén a 2011/12-es tenderre 

neveztek, és várhatóan 1580 db-ot szereznek be belőle. A hadsereg árról szóló tárgyalásainak 

megkezdése előtt a vezérkar vizsgálja a két típust. Egyik a francia Nexter Systems által gyártott 

Trajan 155/52 lövegének India számára módosított változata, a másik típus az izraeli Elbit 

ATHOS 2052 lövege, amelyekkel 2015 második felében kezdték meg a sivatagi, és a hegyi 

                                                      
1
 Noha a cikkíró a regiment (ezred) szót használja, utánaszámolva, a lövegek mennyisége alapján feltéte-

lezhető, hogy tüzér ütegekről van szó (a fordító). 
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próbalövészeteket. A hadsereg tervei szerint ezekből 400 db-ot vásárolnak, a maradék 1.180 

löveget pedig licenc alapján tervezik legyártani.  

Noha a Nexter állítólag megegyezett mind az L&T-vel mind az Elbittel, a Kalyani Group és 

a Bharat Forge keretében, de az nem tisztázott, melyik cégcsoport gyártja majd a kiválasztott 

löveget. Állításuk szerint a Kalyani biztosítja majd az ATHOS 2052 lövegcsövet a mechanikai 

rendszerekkel és számos egyéb alrendszerrel, míg az L&T a Trajan löveget kínálja annak szá-

mos alrendszerével. Mindkét gyártó vállalat a helyi cégek bevonását és 50%-os ellentételezést 

ajánl. 

2015 májusában ugyanakkor a Védelmi Minisztérium jóváhagyta 145 db M777 löveg be-

szerzését, a Salex LINAPS (Laser Inertial Pointing System – komplex navigációs és tűzvezető 

rendszer) rendszerével, amit 2016 februárjában az Egyesült Államok törvényhozása is jóváha-

gyott. A 700 millió USD értékű beszerzés a lövegek mellett alkatrészellátást is tartalmaz és 

részletes határidőket is megfogalmaztak.  

A küszöbön álló beszerzés során vásárolt lövegekkel azt a 17 hegyi tüzér alakulatot szerelik 

majd fel, amik a vitatott kínai határszakasz közelében állomásoznak. Novemberben a BAE áthe-

lyezte az M777 gyártósorát Indiába, a Mahendra Defence céget jelölve meg partneréül, noha a 

löveg több fontos részegysége továbbra is a BAE Egyesült Királyságbeli üzemében készül 

majd.  

Az indiai hadsereg ugyanakkor átvesz 6 ütegnyi, a Dhanush vállalatnál korszerűsített FH-

77B 155/45-ös löveget, ami első lépése annak a 114 lövegnek, amivel hat tüzérosztályt kíván-

nak felszerelni. Ezeknek a lövegeknek a lőtávolságát 27 km-ről 38 km-re sikerült növelni. Az 

OFB legkésőbb 2016-ban megkezdi lövegek a gyártását, évenkénti 6-8 db-os ütemben. Indiai 

tüzértisztek szerint amennyiben az új tűzeszközök beválnak, további 400 löveg beszerzése vár-

ható.  

Ugyanakkor 216 februárjában a Védelmi Minisztérium tárgyalásokat kezdett a Punj Lloyd 

céggel 300 db M-46 130 mm-es löveg 155/53-essé alakításának áráról. Az indiai cég szerződött 

a szerb Yugoimport SDPR-rel és két másik céggel a civil-szektorból, a Kalyani Group/Bharat 

céggel és a Tata Power SED-del – ez utóbbi szerződésben áll a lengyel Bumarral. Az M-46-os 

átalakítása lehetővé teszi majd, hogy a NATO szabványos 155 mm-es lőszert használhassa.  

Mindezek mellett a DRDO
2
 dolgozik egy 155/52-es löveg kifejlesztésén, ami ATAGS (Ad-

vanced Towed Artillery Gun System – továbbfejlesztett, vontatott tüzérségi rendszer) jelölést 

viseli. A rendszer automata töltőberendezéssel, automata helymeghatározó rendszerrel, 50 km-

es lőtávolsággal és vontatott lövegként, terepen 500 m önerőből történő megtételének (segéd 

hajtómű alkalmazásával) képességével rendelkezik majd.  

OROSZORSZÁG 92 DARAB KORNET –D SPATGM GYÁRTAT 

A cikk eredeti címe: Russia producing 92 Kornet – D SPATGMs 

Megjelent: 2016. április 6. szám, 12. oldal 

Szerző:Nikolai Novichkov 

Az orosz hadsereg 92 darab 9P163-3 Kornet –D (AT-14 Spriggan) SPATGM (Self 

Propelled Anti Tank Guided Missile) önjáró irányított páncéltörő rakéta komplexumot rendelt 

meg, hogy leváltsa az öregedő 9P148-as Konkursz / Fagot rendszereket.  

A rendszert az elmúlt években kettő hordozón lehetett látni, az egyiket a 2011 Moszkvai Lé-

gi parádén mutatták be, ez a GAZ-233336 alvázon volt, a másikat a 2015-s május 1-i felvonulá-

son mutatták be. Az utóbbi a VPK-233116 Tigr – M alvázon szerepelt. Mindkét alvázon a rend-

szer iker-állványos, ami azt teszi lehetővé, hogy a kezelőszemélyzet egyszerre kettő külön célra 

is tüzet vezethet. A rakéta az egyik legjobb páncéltörő rakéta az adatok alapján. A 152 mm űr-

                                                      
2
 DRDO – Defence Research and Development Organisation (Védelmi kutatási és fejlesztési szervezet). 

Ez az indiai Védelmi Minisztérium vezetésével egyesíti az állami- és civil szektor fegyvergyártóit.  
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méretű rakéta 8000 méteres távolságig a reaktív páncélzat átütését követően még 1300 mm-s 

homogén páncélon is képes áthatolni. 

LENGYELORSZÁG A KÖZELJÖVŐBEN 96 DB RAK 120 MM-ES ÖNJÁRÓ AKNAVETŐT ÁLLÍT 

HADRENDBE   

A cikk eredeti címe: Poland set to order 96 RAK 120 mm mortar vehicles 

Megjelent: 2016. április 13. szám, 14. oldal 

Szerző:  Remigiusz Wilk 

Lengyelország a közeljövőben kb. 320-375 millió dollár értékben tervez önjáró aknavetőket 

és páncélozott vezetési pontokat beszerezni. A lengyel Huta Stalowa Wola (HSW) vállalat, min-

tegy ötéves fejlesztési ciklus befejezéseként kifejlesztette a 120 mm-es Rak M120K típusjelű, 

kerekes alvázú önjáró aknavetőt. Az önjáró aknavető alvázát a finn Patria vállalattól megvásá-

rolt 8 X 8 kerékképletű Patria PSZH licence alapján, Rozsomák néven a lengyel hadiipar gyárt-

ja. A lengyelek 8 önjáró aknavető üteget (ütegenként 8-8 aknavetővel) terveznek felállítani. A 

lengyel beszerzési tervezetbe 64 db Rak M120K típusjelű önjáró aknavető és 32 db, szintén a 

Rozsomák alvázon kialakított parancsnoki vezetési pont tartozik. Az ütegekbe 2 tűzszakasz (4-4 

önjáró aknavető), 2 szakaszparancsnoki, ezen kívül egy ütegparancsnoki és egy ütegparancsnok 

helyettesi vezetési pont fog tartozni. A lengyel hírügynökség szerint az első üteg felállítását 

2016 végére, a 8 aknavető üteg beszerzését 2020 végére tervezik.  

A lengyelek a fejlesztés következő szakaszában minden üteghez a Rozsomák alvázon kifej-

lesztett 3-4 db felderítő harcjárművet (század tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport részére - a 

szerk.), 3-4 lőszerszállító harcjárművet terveznek beszerezni. Az üteg logisztikai támogatását a 

lengyel Jelz vállalat által kifejlesztett 6 X 6 kerékképletű műhely gépkocsi biztosítaná. A cikk-

író lengyel forrásokra hivatkozva közli, hogy 2016 áprilisára elkészül a lengyel 155 mm-es 

Krab önjáró lövegnek, a dél-koreai Samsung Techwin K9 Thunder alvázán kifejlesztett 2 darab 

prototípus tűzeszköze is. 

DÁNIA ÖT PÁLYÁZÓT VÁLASZT A TÜZÉRSÉG FEJLESZTÉSÉHEZ 

A cikk eredeti címe: Denmark picks five bidders for artillery procurement 

Megjelent: 2016. április 20. szám, 15. oldal 

Szerző:  Nicholas de Larringa 

A dán fegyveres erők vezetésének az önjáró lövegekre kiírt pályázatához öt pályázót válasz-

tott ki a Dán Fejlesztési Ügynökség (FMI). A pályázók a dán hadsereg 155 mm-es M109A3 

önjáró lövegeinek lecseréléséért kelnek versenyre. Az öt pályázó a svéd BAE Systems, az izrae-

li Elbit Systems, a dél-koreai Hanwha Techwin, a lengyel Huta Stalowa Wola (HSW) és a fran-

cia Nexter Systems vállalatok. Az nem ismeretes, hogy a cégek milyen löveggel pályáznak, 

noha hármuknak csupán egyetlen szóba jöhető ismert terméke van. Az Elbitnek a 155 mm-es 52 

kaliber csőhosszúságú ATMOS (Autonomous Truck Mounted howitzer System – gépjármű 

rakfelületére szerelt, autonóm löveg), a Nexternek a szintén kerekes alvázon elhelyezett, 155 

mm-es 52 kaliber csőhosszúságú CAESAR típusjelű, míg a Techwinnek pedig a lánctalpas al-

vázú, 155 mm-es 52 kaliber csőhosszúságú K9 Thunder önjáró lövege jöhet szóba. Ugyanakkor 

a HSW ajánlhatja a 155 mm-es 52 kaliber csőhosszúságú Krab rendszert (ami a lengyeleknek 

gyártott K9-es alváz és a brit AS-90-es lövegtorony egyesítéséből született), vagy a Kryl nevű 

kerekes lövegét, ami tulajdonképpen az ATMOS egyik korszerűsített változata. A BAE részéről 

elképzelhető ajánlat az M109 korszerűbb változata, vagy a155 mm-es 52 kaliber csőhosszúságú 

löveggel szerelt, kerekes alvázú Archer rendszer is.  

Ez Dánia második kísérlete az M109 A3-asainak lecserélésére, mivel a 21 löveg beszerzésé-

re tett első kísérlet 2015-ben, anyagi okok miatt meghiúsult. A szerző megjegyzi, hogy a koráb-

bi beszerzésre leginkább megfelelő ATMOS-t politikai okból elutasították, mivel nem akartak 

izraeli haditechnikai eszközt vásárolni. Ugyanakkor jelenleg már sokkal jobb esélye van a len-

gyelek által kifejlesztett kerekes tehergépjármű rakfelületére szerelt, 155 mm-es 52 kaliber cső-
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hosszúságú löveggel rendelkező kerekes Kryl típusjelű (az izraeli ATMOS löveg harcászat-

technikai adataival szinte teljesen megegyező) önjáró löveg beszerzésére is.  

TÖRÖK HARCKOCSI TÚLÉLTE A KORNET TALÁLATOT 

A cikk eredeti címe: Turkish tank survives Kornet strike 

Megjelent: 2016. április 27.szám, 5. oldal 

Szerző:  Jeremy Binnie és Nicholas de Larringa 

Egy török M60T változatú harckocsi (az amerikai M60 harckocsi IMI (Israeli Military 

Industries – Izraeli fegyvergyár által korszerűsített változata) kétségtelenül túlélte a legújabb 

orosz fejlesztésű ATGW (Anti-Tank Guided Weapon – irányított páncéltörő rakéta) találatát.  

A találat az Iszlám Állam által internetre tett egyik videóján volt látható, ahol egy harcos in-

dított egy 9K129 Kornet típusú IPTR-t egy dombtetőn álló harckocsira 2016. április 19-én. A 

páncéltörő rakéta eltalálta a célt, de a harckocsi nem robbant fel, illetve nem gyulladt ki. A vi-

deó állítása szerint a harckocsi az iraki Mosul várostól 30 km-re lévő Bashiquah település köze-

lében kapott találatot.  

Április 19-én az Anadolu Agency (török hírügynökség) megerősítette, hogy Bashiquah köze-

lében az Iszlám Állam harcosai megtámadták a török hadsereg egyik harckocsiját. A harckocsi 

láthatóan megsérült, de a támadásnak állítólag nem volt halálos áldozata. A török erők viszo-

nozták a tüzet és megöltek 32 fő, az Iszlám Államhoz tartozó harcost. A hírhez mellékelt fény-

képen valóban egy sérült M60T harckocsi látható, ami a jobb első észén a rátétpáncélzatok je-

lentős részét láthatóan elveszítette. Az alatta lévő páncéltesten ugyanakkor nem látszik az átha-

tolás nyoma.  

Az M60T harckocsit az izraeli cég korszerűsítette. A korszerűsítés során az eredeti löveget 

120 mm-es, sima csövű lövegre cserélték fel. A fejlesztők lényegesen korszerűsítették a tűzve-

zető rendszert is, a tűzeszközt erősebb motorral és erőátviteli rendszerrel látták el. A korszerűsí-

tés során a harcjármű elülső részét és a lövegtornyot vegyes páncélzattal (hagyományos és ak-

tív) szerelték fel. Az IMI 2007 és 2010 között 170 db M60-es harckocsit korszerűsített a török 

fegyveres erők részére. A KBP (a Kornet gyártója) szerint a 9M133 rakéta képes átütni a reaktív 

páncélzatot és mögötte áthatolni több, mint 1200 mm-nyi hagyományos páncélon.  

Analízis 

Nicholas de Larringa szerint a harckocsi páncélok és az ezek átütésére kifejlesztett fegyverek 

fejlesztése és tökéletesítése folyamatos versenyben van mióta a harckocsik először megjelentek. 

Folyamatosan újabb technológiák jelennek meg a páncélok átütésére, ahogyan a harckocsik 

páncélzatának fejlesztésében is sorra jelennek meg eredmények, ám mintha több erőfeszítés 

történne az előtti téren. Ezt megerősíteni látszik a közelmúlt több konfliktusa, ahol még a legna-

gyobb páncélzattal rendelkező, tehát a legvédettebbnek tűnő MBT (main battle tank) kategóriá-

jú harckocsik is jelentős veszteségeket szenvedtek. Emellett – és ezzel együtt – több helyen a 

harckocsik aktív védelemére fordítanak nagyobb figyelmet, erre jó példa az orosz Shtora-

rendszer, ami még azelőtt semmisíti meg a harckocsihoz közeledő lövedéket, hogy az elérhetné 

a páncélt. Ugyanakkor ezek a fejlesztések (aktív rendszerek) igen drágák is, sokkal egyszerűbb 

robbanófej átütőképességét növelni, vagy felülről támadni a harckocsit, hiszen itt gyengébb a 

páncélzata. Ilyenformán könnyebbnek látszik a páncélzat átütése, mivel a harckocsik páncélza-

tát nem lehet vég nélkül növelni. 

A jelenlegi M60T esete bizonyítja – noha a találat a jobb első részen következett be, ahol a 

harckocsiknak páncélzata a legerősebb – hogy a harckocsipáncélok és az átütésükre fejlesztett 

lőszerek a versenyben sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint azt sokan a közelmúltban sejtet-

ni engedték.  
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 AZ USA TÖBB TANÁCSADÓT ÉS TÜZÉRSÉGET KÜLD IRAKBA 

A cikk eredeti címe: US sends more advisors and artillery to Iraq 

Megjelent: 2016. április 27. szám, 18. oldal 

Szerző:  Daniel Wesserbly 

Ashton Carter, az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztere 2016. augusztus 20-i iraki 

látogatása során azt nyilatkozta, hogy még több katonai tanácsadót küldenek Irakba, az ISF 

(Iraqi Security Forces – Iraki biztonsági erők) Iszlám Állam elleni harcának segítésére. A ta-

nácsadók tevékenységi körét kiterjesztik a hadosztály szintről dandár- és zászlóalj szintre is, ez 

kb. 217 katonát jelent. Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezte magát logisztikai és tűztá-

mogatási segítséggel, ennek keretében további HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket 

System – nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszer
3
) rendszereket telepítenek Irakba.  

Az Amerikai Egyesült Államok eddig is HIMARS rendszerekkel támogatta az ISF harcát. 

Sean MacFerland vezérőrnagy, a CJTF (Combined Joint Task Force – Összhaderőnemi alkalmi 

harci kötelék) parancsnoka (jelenleg az Operation Inherent Resolve hadműveletben) azt nyilat-

kozta: a HIMARS bármilyen ellenséges eszköz lőtávolságán kívülről képes az ellenséges célok 

pusztítására, nem szükséges megosztott irányzású tűzeszközök hatótávolságán belülre kerülni-

ük, ha alkalmazni akarják.  

A HIMARS képes a GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System – irányított sorozat-

vető) rakéták indítására 15-70 km-es távolságra (6 db), valamint az ATACMS (Army Tactical 

Missile System – harcászati rakétarendszer) rakétáinak indítására 300 km-es távolságig (1 db). 

 EGYIPTOM BEMUTATJA ÚJ ÖNJÁRÓ LÖVEGÉT   

A cikk eredeti címe: Egypt unveils new self-propelled guns 

Megjelent: 2016. május 11. szám, 20. oldal 

Szerző:  Jeremy Binnie 

Az egyiptomi hadiipar több évtizede megvásárolta a Szovjetuniótól a 122, a 130 és a 152 

mm-es vontatott lövegek gyártási licencét. Az egyiptomi védelmi ipar több százas szériában 

legyártotta ezeket a tűzeszközöket. Az egyiptomi Védelmi Hivatal 2016. május 03-án mutatta 

be azt a video felvételt, amelyen az egyiptomi hadiipar által kifejlesztett új önjáró tüzérségi 

tűzeszköz szerepel. Az egyiptomi szakemberek kifejlesztették a 130 mm-es ágyú (M-46) gép-

jármű rakfelületére szerelt változatát. Az Ural-4320 típusjelű hordozóalváz páncélozott vezető-

fülkével rendelkezik. Az egyiptomiak az új tűzeszközzel párhuzamosan mozgócél felderítő lo-

kátort is rendszeresítettek, amely a felállítandó tüzérütegek állományába terveznek rendszeresí-

teni. 

BAE SYSTEMS M777 TÍPUSJELŰ LÖVEGEKET ADNA EL AZ EGYESÜLT ARAB 

EMIRÁTUSOKNAK 

A cikk eredeti címe: BAE Systems looks to sell M777s to the UAE 

Megjelent:  2016. május 16. szám, 20. oldal 

Szerző:  Jeremy Binnie 

A BAE Systems 2016. május 5-én megerősítette, hogy együtt dolgozik az Emirates Defense 

Technology –val (EDT), hogy elkészítsék az M777-s löveg önjáró változatát az Arab Emirátu-

soknak. Az EDT a saját fejlesztésű 8 x 8 kerékképletű Enigma típusjelű járművére akarja felsze-

relni a löveget, mely, ha elkészül, jóval könnyebb és mozgékonyabb lesz, mint a jelenleg rend-

szerben lévő, annak idején a Dél-afrikai Köztársaságtól vásárolt G6-45-ös löveg. 

                                                      
3
 Tehergépjármű rakfelületére szerelt sorozatvető eszköz, az indító konténerből 6 sorozatvető rakéta, vagy 

egy ATACMS rakéta indítható. 
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FEHÉROROSZORSZÁG TESZTELI A POLONEZ SOROZATVETŐT 

A cikk eredeti címe: Belarus test fires Polonez MLR 

Megjelent: 2016. május 16. szám, 22. oldal 

Szerző: Nicholas de Larrinaga 

A fehérorosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy elvégezték a tesztlövéseket a 

POLONEZ (Polonaise – Polonéz) sorozatvetővel. 

Az eszköz egy 8 csöves sínkötegből indíthat 301 mm-s rakétákat, a csőköteg pedig egy 8x8-s 

Volat MZKT-n kapott helyett.A fehérorosz katonai vállalatok társasága 20 hazai céget vont bele 

a fejlesztésbe. A sorozatvető képes irányított rakétákat eljuttatni 50-200 km-es távolságba 30 

méteres pontossággal. Ez az új sorozatvető a kínai A200-s fehérorosz változata. A rakétákat 

kettő 4 csőköteges modulban helyezték el a járművön. Ez az eszköz fogja váltani a fehérorosz 

hadsereg 220 mm-es 9P140 Uragan ésa 300 mm-es 9A52 Szmercs típusjelű sorozatvetőit. 

A JADARA FEJLESZTETTE RPG-32 INDÍTÓIT 

A cikk eredeti címe: JADARA refines Quad RPG-32 Nashshab launcher 

Megjelent: 2016. május 18. szám, 8. oldal 

Szerző:  Mohammed Najib és Jeremy Binnie 

A jordán JADARA (jordán fegyvergyár) két új változatát mutatta be az RPG-32 állványos 

rakétaindítóinak a 2016-ban megrendezett SOFEX kiállításon. A Quad-1 típusjelű rakéta a gyár 

által korábban is bemutatott Nashshab rakéták állványos, távirányítással üzemeltethető változa-

ta. Az indítóállvány egy több, mint 300 m hosszú vezetéken (kihelyezhető pult) keresztül irá-

nyítható, védve a kezelőállományt és megakadályozva a zavarást is. A cég szakembereinek állí-

tása szerint az rendszer összes tesztje sikeresen zárult.  

A Quad-1 elektrooptikai irányzórendszere lehetővé teszi az éjszakai üzemelést, oldal és ma-

gassági javításokat számol. Noha a Nashshab rakéta nem irányított, a cég szerint akár mozgó 

célok leküzdésére is van lehetőség vele, mivel az irányzórendszer kiszámolja és kijelzi a kezelő 

számára az irányzási pontot. A Quad-1 rakétáit 2x2-es elrendezésben hordozza (egy állványon 

négy indítócső, az irányzórendszer két oldalán 2-2, egymás felett elhelyezve), addig a Quad-2 

változat 4 indítócsövét egymás mellett helyezték el. A kiállításon a tűzeszközt Humvee járműre 

szerelve mutatták be, az irányítórendszert az utastérben elhelyezve, noha ez a változat még to-

vábbi módosításokat tesz szükségessé.  

Az orosz SPA Bazalt vállalattal együtt fejlesztett, hordozható Nashshab eldobható indítócső-

vel, és újra használható irányzó- és indító-berendezéssel rendelkezik. A 105 mm-es indítócsö-

vekben az ATG-32 tandem robbanófejes, és az TBG-32-es termobárikus robbanófejjel ellátott 

rakéta is alkalmazható. A cég szerint orosz beleegyezéssel mind arab, mind európai országok 

számára is eladják a fegyvert, noha konkrét megrendelőt nem neveztek meg. 

A Nashshab egyetlen, a jordán hadseregen kívüli üzemeltetője az Ansar al-Shaira, egy, az 

Al-Quedához közel álló szunnita iszlamista csoport, aminek harcosainál videókon látták a fegy-

ver alkalmazását. 

A BAE HAMAROSAN M777-ESEKET AD EL AZ EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOKNAK 

A cikk eredeti címe: BAE Systems looks to sell M777 to the UAE 

Megjelent: 2016. május 18. szám, 20. oldal 

Szerző:  Jeremy Binnie 

2016. május 5.-n a BAE Systems vállalat képviselője megerősítette, hogy közösen dolgoznak 

az EDT-vel (Emirates Defense Technology – Az Egyesült Arab Emirátusok hadiipari gyára) az 

M777 löveg önjáró változatának kifejlesztésén az Egyesült Arab Emirátusok hadserege számá-

ra.  

A közös munka a BAE M777 155/mm-es lövegének és az EDT Enigma nevű 8 x 8-as, mo-

dul rendszerű harcjárművének egyesítését jeleni. Az Enigmát először 2015 februárjában, az Abu 
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Dhabiban megrendezett kiállításon mutatták be, ahol az orosz BMP-3 gyalogsági harcjármű 

tornyával szerelték fel. Másik változata az M777 löveget hordozza, a harcjármű tetejére ereszt-

ve, ahonnan hátra leengedheti azt, így a jármű elejével ellentétes irányába tüzelhet. Noha a ke-

zelőknek ki kell szállnia a járműből az eszköz üzemeltetéséhez, a tervezett önjáró löveg így is 

nagyobb mozgékonyságot biztosít, mint az Egyesült Arab Emirátusok által jelenleg üzemeltetett 

G6-45 típusú vontatott löveg.  

A BAE ugyanakkor felajánlotta az Egyesült Arab Emirátusok számára az eredeti M777 

155/mm-es löveg megvásárlásának lehetőségét is.  

AKNAVETŐ TÁMADÁSOK NÖVELIK A FESZÜLTSÉGET A BANGLADESHI-MIANMARI 

HATÁRON 

A cikk eredeti címe: Mortar Attack raises tensions along Bangladeshi-Myanmarese border 

Megjelent: 2016. május 25. szám, 17. oldal 

Szerző:  Anthony Davis 

Magasabb készültségben maradtak a bangladeshi erők a déli, mianmari határ mentén egy ha-

tárőr tábort ért aknavetőtámadás után. 2016. május 11.-én érte támadás a BGB (Border Guard 

Bangladesh – Bangladeshi határőrség) egyik táborát, azon belül a helikopter leszállót. Személyi 

sérülés nem történt, de a bangladeshi erők viszonozták a tüzet. A 271 km hosszú déli határsza-

kaszon nem ez volt a közelmúlt egyetlen incidense.  

Az nem ismeretes, hogy a támadást a déli szomszéd, Mianmar erői, vagy az AA (Arkan 

Army – Arkan hadsereg, rakhine nemzetiségű, autonómiát követelő buddhista felkelő haderő) 

követte-e el.  

FINNORSZÁG ÚJ ÖNJÁRÓ LÖVEGET KERES 

A cikk eredeti címe: Finland to select new SPH system 

Megjelent: 2016. június 01.szám, 19. oldal 

Szerző:  Cristopher F. Foss 

A finn hadsereg tüzérfőnökének nyilatkozata szerint Finnország a közeljövőben új 155/52-es 

önjáró lövegeket vásárol. Mind kerekes, mind a láncos alvázú önjáró lövegek megoldást jelen-

tenének. Kész rendszert várnak, mivel nincs idő a fejlesztésre. A lövegekkel 2019-ben meg 

akarják kezdeni a kiképzést, és 2025-re el akarják érni a teljes bevethetőséget. Az új beszerzés-

sel érkező lövegek megteremtik a lehetőségét, hogy az FDF (Finnish Defence Forces – Finn 

védelmi erők) kivonják a régi, orosz eredetű tüzérségi eszközeiket, köztük a 122 mm-es 2SZ1 

(náluk PzH74) önjáró löveget, a 152 mm-es 2SZ5 önjáró típust, illetve a 122 mm-es D-30-as és 

a 130 mm-es M-46-os lövegeket. A 122 mm-es RM-70-es sorozatvetőket szintén ki akarják 

vonni a rendszerből. A finnek a jelenleg üzemeltetett, saját fejlesztésű 155 mm-es Patria vonta-

tott lövegeket, köztük 54 db GH-52-est, továbbra is rendszerben tartanák. Szándékuk szerint 

csak 155 mm-es lövegeket szeretnének, ami logisztikai szempontból teljesen érthető igény.  

INDIA MEGEGYEZETT 100 DB, MÓDOSÍTOTT K9 TÍPUSJELŰ ÖNJÁRÓ LÖVEG ÁRÁRÓL 

A cikk eredeti címe: India completes price negotiations for 100 modified K-9 SPH 

Megjelent: 2016. június 13. szám, 6. oldal 

Szerző: Rahul Bedi 

Az Indiai Védelmi Minisztérium befejezte a Larsen&Toubro magáncéggel a megegyezéseket 

a K-9 modifikált önjáró löveg áráról. A vállalat ezt követően felkészül 100 db tűzeszköz legyár-

tására. A cég információi szerint a megegyezés  már az indiai Biztonsági Tanács előtt van, hogy 

azt véglegesítsék, majd a szerződés az indiai miniszterelnök elé kerülhet. 

A K-9-s Vajra (Mennydörgés) egy L&T által módosított Samsung Techwin K-9 155/52 ön-

járó löveg. A megegyezés értelmében a lövegtornyot a dél-koreai vállalat szállítja, míg az alvá-

zat az indiai vállalatok által gyártott Arjun (T-72-es harckocsi indiai változata) képezi. A 47 

tonnás eszközt az indiai hadsereg számára készítik el nyugat Indiában.  
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A NEXTER KIFEJLESZTETTE A MENHIR IRÁNYÍTOTT LŐSZERT  

A cikk eredeti címe: Nexter reveals Menhir guided round  

Megjelent: 2016. június 22. szám. 10. oldal  

Szerző:  Nicholas de Larrinaga  

A Nexter vállalat az Eurostary 2016-os kiállításon új fejlesztésű irányított lőszerrel jelent 

meg. A Menhir elnevezésű irányított lőszer GPS irányítással és infravörös érzékelőkkel rendel-

kezik. A lövedékfenékbe gázgenerátor vagy rakéta póthajtás is szerelhető. A Nexter szakember-

gárdája a prototípus lövedéket 18 hónap alatt fejlesztette ki. A Nexter vállalat szakemberei sze-

rint az irányított lőszerrel a közeljövőben a 60 kilométeres lőtávolság is elérhető. A lövedék a 

röppályán repülve a GPS érzékelők segítségével meghatározza pillanatnyi helyzetét. A számító-

egység összeveti a cél pusztításához szükséges ideális, illetve a lövedék pillanatnyi helyzetét, 

majd parancsot ad a manőveregységnek a szükséges távolság és oldal korrekciók végrehajtásá-

hoz. A távolság és oldalkorrekciók (javítások) a lövedék aerodinamikai felületének megváltoz-

tatásával (a beépített szárnyak nyitása vagy zárása) érhető el. A szakemberek a kísérleti lövésze-

tek tapasztalatai alapján 10 méteres körkörös hibával számolnak.  

AZ AMERIKAI HADSEREG ÚJ, NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ PRECÍZIÓS FEGYVERT FEJLESZT 

A cikk eredeti címe: UA Army working with SCO on new long-range precision fires 

Megjelent: 2016. június 29. szám, 15. oldal 

Szerző:  Daniel Wasserbly 

Az US Army (az Amerikai Egyesült Államok hadserege) az SCO-val (Strategic Capabilities 

Office – kb. stratégiai képességek osztálya, amit 2012-ben alakítottak meg, új technológiák 

katonai felhasználásának kutatására, hogy előnyt szerezzenek a hasonló erejű ellenfelekkel pl. 

Oroszország, Kína szemben.) közösen dolgozik egy nagy hatótávolságú, precíziós fegyverrend-

szer kifejlesztésén. Nyilatkozatok szerint ezen a téren minden fejlesztés szükséges lehet és 

örömmel fogadják, hiszen a jelenlegi konfliktusokban sokat és nagy hatékonysággal használják 

a nagy hatótávolságú precíziós fegyvereket, és szeretnék ezt az irányt tovább fejleszteni.  

Az amerikai hadsereg jelenlegi ilyen fegyverrendszerei az M142 HIMARS (High-Mobility 

Artillery Rocket System – nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszer; sorozatvető), ami 

képes a GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System – irányított sorozatvető rakéta) indí-

tására 15-70 km-re, valamint az ATACMS (Army Tactical Missile System – harcászati rakéta) 

indítására 300 km-re. Az M109A7 Paladin önjáró lövegek alkalmazhatják a hadsereg összes 

típusú 155 mm-es lőszerét, köztük az M982 Excalibur GPS-irányítású lőszert.  

 INDIA 145 DB M777 TÍPUSJELŰ LÖVEGET VÁSÁROL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKTÓL 

A cikk eredeti címe: India to buy 145 M777 howitzers from the US 

Megjelent: 2016. július 6. szám, 7. oldal 

Szerző:Rahul Bedi 

Az Indiai Védelmi Minisztérium 145 darab M777 típusjelű, 155/39 mm löveget készül vásá-

rolni, mintegy 750 millió dollár értékben. Ez a beszerzés csak az egyike azon 19 beszerzési 

folyamatnak melyet a minisztérium 2016. június 24-én jóváhagyott, a teljes fejlesztésre szánt 

összeg mintegy 4,24 milliárd dollár.  

A régen várt lövegek közül 25-t már készen kapnak, a fennmaradó 120 löveget a BAE 

Systems AIT (Assembly, Integration & Testing Összeszerelő, Integráló és Teszt) gyárában sze-

relik össze melyet a Mahindra Defence vállalat partnerségével Indiába telepítenek. A BAE 

System vállalat szerint az első lövegeket a szerződés aláírása után 6 hónappal le is szállítják, a 

teljesítés ideje pedig 54 hónap.  
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LITVÁNIA MEGKAPTA ELSŐ PZH 2000 ÖNJÁRÓ LÖVEGEIT 

A cikk eredeti címe: Lithuania receives first PzH 2000 howitzers 

Megjelent: 2016. július 16. szám, 16. oldal 

Szerző:  Nicholas de Larringua 

Németország leszállította Litvánia számára az első kettő PzH 2000 típusjelű 155 mm-es ön-

járó löveget. A lövegek az elsők abból a 21 db-ból, amit a két ország közötti 64.2 millió USD 

értékű üzlet során átadni terveznek. Litvánia ebből 16 db rendszerbe állítását tervezi, hármat 

alkatrésznek, egyet oktatási célra míg egyet a harcjármű-vezetők oktatására kívánnak használni. 

A szerződéshez tartozik még 26 db M577A2 parancsnoki jármű és 6 Bergepanzer- 2 lőszerszál-

lító- és feltöltő jármű is. A németek a hátralévő mennyiséget 2019-ig szállítják le.  

A DÉL-AFRIKAI DENEL VÁLLALAT KIFEJLESZTETTE A T5-45 TÍPUSJELŰ ÖNJÁRÓ LÖVEGET   

A cikk eredeti címe: South African Army lines up Denel T5-45 SPHs  

Megjelent: 2016. július 20. szám. 20. oldal  

Szerző:  Helmoed-Römer Heitman 

A dél-afrikai Denel Land Systems vállalat kifejlesztette a T5-45 típusjelű, gépjármű rakfelü-

letére szerelt löveget. A fejlesztők az új fejlesztésű önjáró löveg fegyverzeti részét a 8 x 8 ke-

rékképletű Tatra T815-7 alvázára szerelték rá. A tűzeszköz tömege 28 tonna, maximális sebes-

sége műúton 85 km/h, hatótávolsága teljes üzemanyag feltöltéssel 600 km. A 45 kaliber cső-

hosszúságú löveg függőleges irányzási tartománya -3  +72 , vízszintes irányzási tartománya 

48-tól nagyobb emelkedési szög esetén 360, ettől kisebb emelkedési szög esetén pedig 60. 

Közvetlen irányzás esetén a löveg 180-os vízszintes tartományban tüzelhet. A tűzeszköz a G5 

vontatott és a G6/45 önjáró löveghez rendszeresített lőszerekkel képes tüzelni. A T5-45 önjáró 

löveg egy perc alatt „Harchoz”, illetve „Harctól” tehető.   

JAPÁN ÚJ, FÖLD-FÖLD RAKÉTÁT FEJLESZT, HOGY MEGVÉDJE A SENKAKU/DIOYU SZIGETEKET 

A cikk eredeti címe: Japan to develop SSM to protect Senkaku/Diaoyu szigeteket 

Megjelent: 2016. augusztus 15. szám, 6. oldal 

Szerző: Julian Ryall & Gabriel Dominguez 

Japán, hogy megvédje a Senkaku/Diaoyu szigeteket a Keleti-Kínai tengeren. Az új rakétának 

maximum 300 km hatótávolsága lesz.  

Az új eszközt járműre szerelik, illetve a rakétákat GPS és inerciális navigációs rendszer ve-

zérli majd. 

Japánnak a növekvő kínai fenyegetés hatására kellett a jelenlegi Type 12-s partvédelmi raké-

ták hatótávolságát a háromszorosára emelni. A japán védelmi minisztérium szóvivője közölte, 

hogy az említett szigetvilág környékén egyre több kínai kormányzati hajót és halászhajót észlel-

tek, melyek közül több is megsértette Japán felségvizeit. 

INDONÉZIA CSEH ÉS SZLOVÁK SOROZATVETŐKET VÁSÁROL 

A cikk eredeti címe: Indonesia buys Czechoslovak Group MRLs 

Megjelent: 2016. augusztus 17., 16. oldal 

Szerző:  Jiri Kominek 

A Czechslovak Group (a védelmi ipar legnagyobb cseh és szlovák vállalatszövetsége) 2016 

augusztus 10-én bejelentette, hogy Indonézia két ütegnyi RM-70 Vampir sorozatvetőt vásárol, 

4,1 millió USD értékben. A szerződés 8 db RM-70, Tatra 8x8-as járműre szerelt sorozatvetőt, 2 

lőszerszállító, és 1 javító járművet tartalmaz, ez utóbbiak is Tatra alvázon készülnek.  
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DÉL-KOREA NÖVELI HYUNMOO ÁLLOMÁNYÁT 

A cikk eredeti címe: South Korea's military to increase Hyunmoo missiles stock, says reports 

Megjelent: 2016. augusztus 24. szám, 18. oldal 

Szerző:  Gabriel Dominguez 

A Yonhap hírügynökség szerint Dél-Korea jelentős mértékben növeli nukleáris csapásérő 

képességét a Hyunmoo (ismert Hyunmu és Hyon Mu néven is) rakétái számának növelésével. A 

beszerezni kívánt Hyunmoo-2-es harcászati-hadműveleti rakéta hatótávolsága 300-500 km, míg 

a Hyunmoo-3-asé 500-1000 km, mindkettő típus mennyiségének bővítését az északi fenyegetés 

ellensúlyozásával indokolták. Állítólag jövő évben fejlesztenek egy új harcászati-hadműveleti 

ballisztikus rakéta típust is, 800 km-es lőtávolsággal, ami lehetővé teszi majd a teljes Észak-

Korea területének elérését.  

Dél-koreai elemzők szerint Észak-Korea három övben helyezte el harcászati-hadműveleti 

ballisztikus rakétáit. Az első 50-90 km-re található a demilitarizált zónától, körülbelül 500-600 

Scud rakétával, ezek hatótávolsága 300-700 km. Rendelkeznek 40 mobil szállító-indító jármű-

vel is (TEL – Transporter-erector launcher), ami megnehezíti a rakéták megtalálását. A második 

öv 90-120 km-re található a demilitarizált zónától, és 200-300 No Dong (vagy Rodong) típusú 

harcászati-hadműveleti ballisztikus rakétával, ezek hatótávolsága 1300 km körüli. Ebben az 

övezetben kb. 30 mobil szállító-indító járművet állomásoztatnak. A harmadik öv a második 

mögötti országrész, körülbelül 30-50 Musudan rakétával, és újabb 30 mobil indítójárművel. 

Állítólag az északiak KN-08-as, nagy távolságú ballisztikus rakétákat is telepítettek ide.  

AZ ÖNJÁRÓ TÜZÉRSÉGI TŰZESZKÖZÖK TÉRNYERÉSE  

A cikk eredeti címe: Rolling out the big guns  

Megjelent: 2016. augusztus 24. szám, 30-32. oldalak 

Szerző:  Jon Hawkes 

Napjaink konfliktusaiban az önjáró tüzérségi tűzeszközökkel szerelt tűzalegységek egyre na-

gyobb szerepet kapnak. A cikk a 2015-2016-os fejlesztéseket összegzi. Az amerikai önjáró lö-

vegfejlesztési program a Crusader és az NLOS-C program megtorpanását, majd törlését követő-

en új lendületet kapott. Ennek jegyében 2009-et követően megkezdődött az M109A6 Paladin 

PIM önjáró löveg és a M992A2 lőszerszállító harcjármű korszerűsítése is. Az M109A6 PIM 

fejlesztésének eredményéről előző számainkban részletesen cikkeztünk. A löveget gyártó ame-

rikai vállalat komplexum 2015-ben elkészítette a M109A7 Paladin prototípusát, amely ugyan 

6531 kg-al nehezebb, mint az M109A6 típus, azonban feladat- és túlélő képessége jóval na-

gyobb.  

A cikk következő részében a csaknem 10 éve folyó lengyel önjáró löveg fejlesztési program 

eredményeit összegzi. A lengyel kormány a Krab típusjelű önjáró löveg fejlesztését 1999-ban 

kezdte meg. Ennek keretében a lengyel kormány szándéknyilatkozatot írt alá a brit British 

VSEL/BAE Systems vállalattal 80 db 155 L52 AS90 ”Braveheart” típusjelű lövegtornyok be-

szerzésére. A lengyelek a Krab tűzeszköz alvázának a hazai fejlesztésű T-72 harckocsi lengyel 

modifikált alvázát szemelték ki. A prototípus tűzeszközökkel végrehajtott kísérleti tesztek azon-

ban bebizonyították, hogy a közepes harckocsi alvázban elhelyezett 850 LE teljesítményű mo-

tor, az 49,5 t tömegű tűzeszköznek viszonylag kis menetsebességet biztosít. A lengyel kormány 

ezért a hazai alvázon kifejlesztett programot befagyasztotta, és tárgyalásokat kezdett a dél-

koreai Samsung Tecwin vállalattal a  K9 „Thunder” önjáró löveg alvázának (motor teljesítmény 

1000 LE) beszerzéséről. Lengyel tervek szerint 2018 végére 36 db tűzeszközt látnak el az új 

alvázakkal.   

A lengyel WR 300 Homar típusjelű sorozatvető fejlesztési eredményeiről a Tüzér Figyelő 

2015-ös számának 20. oldalán már beszámoltunk. Jelen cikkben a szerző azt a tényt emeli ki, 

hogy a fejlesztési terv elsődleges kivitelezője nem a Huta Stalowa Wola (HSW), hanem a 

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) vállalat lesz.  
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Oroszország és Kína csaknem 25 000 db vontatott és önjáró löveggel rendelkezik. Az önjáró 

lövegek fejlesztése mindkét ország haderejében egyre nagyobb teret nyer. Oroszország a 2015. 

májusi díszszemlén mutatta be az Armata többfunkciós alvázon elhelyezett 152 mm-es 2SZ35 

Koalícija típusjelű önjáró lövegét. A kínai fejlesztések fókuszában a 105 és a 155 mm-es önjáró 

lövegek fejlesztése szerepel.  A kínai szakemberek a zárt felépítményű lánctalpas alvázú válto-

zatban kifejlesztettél a 155 mm-es 45 kaliberes csővel (PZL45) és 52 kaliberes csővel szerelt 

(PZL52) változatokat is. A gépjárművek rakfelületére szerelt lövegek kategóriájában szintén 

kifejlesztették a 155 mm-es 45 kaliberes csővel (SH1/45) és 52 kaliberes csővel szerelt (SH1/52) 

változatokat (lásd részletesebben a Tüzér Figyelő 2014-es szám 15-17. oldalát - A szerk.) is. 

IHS JANE’S INTERNATIONAL DEFENCE REVIEW 

CSENDES ŐRSZEMEK: ÚJ ÉRZÉKELŐK ÉS FEGYVERRENDSZEREK ÁLLNAK ŐRT 

A cikk eredeti címe:  Silent sentinels : new sensors and weapon systems stand guard 

Megjelent: 2016. januári szám, 38-43. oldal 

Szerző: Kelvin Wong 

Figyelemmel az emberi erőforrások követelményeinek és a létesítmények biztonsági rizikó-

jának csökkentésére, a hadseregek tanulmányozzák az automatizált fegyverrendszereket. hogy 

kiváltsák a hagyományos és terhes őr és járőr feladatokat. 

Az állandó vagy előretolt bázisok védelmi intézkedései nagyban fejlődtek, amint a fenyege-

tés egyre sokszínűbbé és hatékonyabbá vált a hagyományos védelemmel szemben, mely általá-

nosa nagyon munkaerő igényes emberi őr és más különféle passzív intézkedések, melynek fela-

data a beszivárgás és a támadás elrettentése. Ez a megközelítés azonban a katonákat kitette az 

ellenséges tűznek és egyéb támadásoknak. 

Az Izraeli RADA elektronikai vállalat több aktív letapogatású szoftveres finomítású radar 

eszközt fejlesztett ki, bázis és manővererők védelmének céljából. 

Az egyik a CHR (Compact Hemispheric Radar – Kompakt hemiszférikus radar) család „S” 

frekvencia sávban (2-4 GHz) dolgozik, képes felderíteni, azonosítani és követni járműveket 10 

km-ig, személyeket 4 km-ig a cég adatai szerint. A radartányérok, egyenként, képesek vízszin-

tesen 120° függőlegesen 90°-os szektor figyelésére, tehát 3 radartányérral a teljes félgömb lefe-

dése megoldható. 

A másik radarcsalád az MHR (Multi-purpose Hemispheric Radar – Többcélú Hemiszférikus 

Radar) feladata, hogy észlelje, kövesse és lokalizálja a közvetlen és megosztott irányzású tűz-

eszközök által kilőtt lövedékeket, akár irányított és nem irányított rakétákat, valamint más ala-

csony és ívelt röppályájú lövedékeket illetve aknagránátokat is.  

A rendszer egy radartányérja 23 kg-os, vízszintesen 120° függőlegesen 70°-os szektort tud 

figyelni, így a teljes félgömb megfigyeléséhez 4 darab tányér szinkronizált elhelyezésére van 

szükség. 

A Controp Precision Technologies bemutatta a 3D Guardot, ami egy felügyelet nélküli, nap-

pali és éjszakai üzemmódú video megfigyelő rendszer, melyet hosszú távú üzemre tervezték 

katonai és civil létesítmények, államhatárok védelmére. A 3DGuard kettő rögzített kamerát 

tartalmaz, melyek egymástól 1 méteres távolságban vannak felhelyezve. Így a rendszer képes 

sztereoképek készítésére a megfigyelt területről, ezáltal képes a távolságot és mozgási irányt 

precízen meghatározni. A rendszer előnye, hogy még azelőtt képes az azonosításra, hogy az 

esetleges támadó, behatoló elérné az adott objektumot, így van lehetőség a biztonsági intézke-

dések kellő idejű foganatosítására. 

A rendszer megfigyelési határa 1 km, s működési határai -10 - +55 ° C illetve 0 - 95%-os pá-

ratartalom között vannak. 
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MINDENNAPI TEVÉKENYSÉGEINK ROVAT 

Harcászati gyakorlaton a tüzér tisztjelöltek 

2016. április 11-14. között négy napos harcászati gyakorlaton vettek részt a tüzér 

szakirányon tanuló harmad és negyed éves tisztjelöltek a MH Altiszti Akadémia Cso-

bánkai gyakorlóterén. A gyakorlat célja a harcászat és harcszolgálat foglalkozások kere-

tében megszerzett tudás gyakorlatban történő alkalmazása volt. 

A gyakorlat első kettő napján a harmadéves tisztjelöltek a harcrendi elemek előkészí-

tését, a tüzelőállás bemérését, illetve az ágyútarackos üteg tűzelőállásában való tevé-

kenységet gyakorolták. A negyedévesek aknavetővel és páncéltörő rakétával hajtottak 

végre harcszolgálat foglalkozást. Az keddig napon a két évfolyam részvételével közösen 

sor került a nem előkészített tüzelőállás elfoglalásának gyakorlására is, ahol a fiatalabb 

tüzér tisztjelölteknek alkalma nyílt néhány szakmai fogás megtanulására is tapasztaltabb 

társaiktól. 

A szerdai és csütörtöki napon került sor a fő mozzanatra, a kettő napos harcászati 

gyakorlatra. A gyakorlat során a hallgatók különböző beosztásokban tevékenykedve 

(üteg parancsnoktól a löveg irányzóig) végrehajtották egy lövész zászlóalj védelmi har-

cának tűztámogatását az oktatók által előzetesen kiadott harcászati feladat és helyzet 

alapján. A szerdai nap főként az előkészületekkel telt, a tüzelőállások illetve a figyelő-

pont bemérésével, valamint az okmányok elkészítésével és rendezésével, továbbá ekkor 

került sor az üteg parancsnok harcparancsának a kiadására is. A következő nap indult az 

„éles” feladat, amikor is előre tervezett és előre nem tervezett tűzfeladatokat kellett 

megoldania a tisztjelöltekből álló ütegnek. 

Összességében elmondható, hogy a gyakorlat minden tisztjelöltnek hasznosan telt. 

Amellett, hogy rengeteg újat is tanultunk sikerült még jobban elmélyíteni az eddig meg-

szerzett tudásunkat. 

 Nagy Gergely htj. 
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Tüzérségi éleslövészeten a honvéd tisztjelöltek 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Művele-

ti Támogató Tanszék III. és IV. éves tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) – a 2015/2016. 

tanulmányi év megkoronázásaként, kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel 

egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ Várpa-

lotai gyakorló és lőterén.  

A gyakorlatot Dr. Szabó Tibor alezredes, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékve-

zetője, egyetemi docens vezette. Az NKE HHK tüzéreivel együtt gyakoroltak a MH 

Altiszti Akadémia (MH AA) tiszthelyettes hallgatói is. Az MH AA hallgatóinak tevé-

kenységét Kaló Miklós alezredes és Szabó Ferenc őrnagy irányította. A tüzérségi éles-

lövészetet az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. ágyútarackos osztály (mb.pk. 

Csányi Henrik őrnagy) és a 36. IPTR osztály állománya (pk.h. Sásdi Imre őrnagy) szol-

gálta ki. A gyakorlat lőtéri támogatását és logisztikai kiszolgálását az MH Bakony 

Harckiképző Központ és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest-Helyőrség Dandár 

kijelölt állománya biztosította. 

Az első héten a III. és IV. éves honvéd tisztjelölt állomány 152 mm-es D-20-as típus-

jelű ágyútarackkal megosztott irányzású egyéni tűzfeladatokat és vizsga tűzfeladatokat 

hajtottak végre. A honvéd tisztjelöltek végrehajtották a lő és tűzvezetési szabályzatban 

előírt tűzfeladatokat. A III. éves honvéd tisztjelöltek ezen kívül harcszolgálat foglalko-

zás keretében lövegkezelői, lövegparancsnoki és tűzszakasz-parancsnoki beosztásban 

tevékenykedtek, technikai ismeretek keretében a bemérő gépkocsi üzemeltetését gyako-

rolták. A IV. éves honvéd tisztjelöltek az aknavetővel és az irányított páncéltörő raké-

tákkal (IPTR) végrehajtandó tűzfeladatokat gyakorolták. A megosztott irányzású egyéni 

tűzfeladatok keretében május 23-27. között a honvéd tisztjelöltek 54 tűzfeladatot hajtot-

tak végre.  

A lövészet első éles gránátját a közelmúltban elhalálozott öreg tüzér bajtársunk, Lő-

rincz Miklós ezredes, az egykori pécsi 101.-es vegyes tüzérdandár volt parancsnoka 

emlékére, neki feliratozva lőtték ki.  

Május 31-én az állomány végrehajtotta a közvetlen irányzású tűzfeladatokat. A IV. 

éves honvéd tisztjelöltek Konkursz és Metisz irányított páncéltörő rakétával (IPTR) az 

1. sz. és a 2. sz. harci tűzfeladatot, 82 mm-es aknavetővel, félközvetlen irányzással az 

1/a. raj-és szakasz tűzfeladatot hajtották végre. A III. éves állomány 152 mm-es ágyú-

tarackkal az 1. sz., és a 2. sz. tűzfeladatokat lőtték. AZ MH AA hallgatói Metisz IPTR-

el az 1. sz. és a 2. sz. harci tűzfeladatot, 82 mm-es aknavetővel, félközvetlen irányzással 

az 1/a. raj tűzfeladatot hajtották végre. A lövészetet az MH 25. KGY LD 101. ágyúta-

rackos osztály állománya fejezte be. A lövészet keretében az osztály szakaszparancsno-

ki állománya egyéni és kötelék tűzfeladatokat hajtottak végre. Az éleslövészet második 

hetében 67 közvetlen irányzású feladatot hajtott végre a tisztjelölt állomány. 

Június 01.-én került sor arra a rendszeres megemlékezésre, ami során a tüzérek az 

1994. július 25-i várpalotai, 120mm-es aknavetővel bekövetkezett, több áldozatot is 

követelő baleset halottaira emlékeztek meg. A honvéd tisztjelöltek és a 101-es tüzérosz-

tály állományának sorfala között, a lőtéren található emlékműnél koszorút helyezett el 

Dr. Szabó Tibor alezredes, Csányi Henrik őrnagy és Bobrovácz Balázs őrnagy (BHK).  

Június 02-án éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat végrehajtására került 

sor, ahol 11 kötelék tűzfeladatot hajtott végre az állomány. Mivel 2016. július 01-i ha-

tállyal századossá léptették elő a Műveleti Támogató Tanszék állományából Andóczi 
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Balogh András Ádám főhadnagyot, így a harcászati gyakorlat első éles gránátját, felira-

tozva az ő tiszteletére lőtték ki.  

Összességében elmondható hogy egy rendkívül eredményes gyakorlatot teljesített a 

Tanszék oktatói és honvéd tisztjelölt állománya. A III. és a IV. éves tüzér honvéd tiszt-

jelöltek, illetve az MH AA hallgatói számot adtak eddig megszerzett ismereteikről, tu-

dásuk kellően stabil alapot jelent a következő tanévre, illetve a leendő beosztásuk ellátá-

sához. 

Magyar Gergely százados 
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Tüzér hadnagyok belső avatása 

2016. 08. 17-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tüzér hagyományai szerint, a bel-

ső avató ünnepség előtt külön teremben gyűlt össze a Műveleti Támogató Tanszék lég-

védelmi- és tábori tüzér szakcsoportján végzett tizenkettő leendő hadnagy, hogy idén is 

átvehessék a tüzérek tanulmányait ösztönző és jutalmazó két alapítvány elismerését és 

emlékérmeit. A rendezvényt Dr. Boldizsár Gábor dékán képviseletében jelenlétével 

megtisztelte Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, a Katonai Vezetőképző Intézet intézet-

igazgatója. 

Az Izsák Dezső emlékére alapított „A Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány oklevelét, 

kitűzőjét és pénzbeli támogatását a tábori tüzér szakon legjobb eredménnyel végzett 

honvéd tisztjelölt vehette át, aki 2016-ban Kerék Adrián hdgy. lett. Az elismerést Imre 

Jenő ny. ezredes, a Jó magyar tüzérekért alapítvány elnöke, és Dr. habil. Horváth Tibor 

ezredes adta át.  

A Nagyváradi Magyar Királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Baj-

társi Köre által létrehozott „Szent Borbála Tüzér alapítvány” tanulmányi és közösségi 

munkája elismeréseként díszoklevéllel és névre szóló arany Szent Borbála emlékérem-

mel jutalmazta Barta Olivér, légvédelmi tüzér szakon végzett hadnagyot. Díszoklevéllel 

és névre szóló ezüst Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Géczi Attila, légvédelmi 

tüzér szakon végzett, valamint Békefi Balázs, Kapocsi Márton Máté, Kerék Adrián, 

Miklósi Katalin, Nagy Gergely, Schvanner László, Szabó Attila, Vajda Dávid Péter és 

Varga Máté tábori tüzér szakon végzett hadnagyokat. Díszoklevéllel és névre szóló 

bronz Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Schmidt Ágnes légvédelmi tüzér szakon 

végzett hadnagyot. A „Szent Borbála Tüzér alapítvány” jutalmait Dr. habil. Horváth 

Tibor ezredes, valamint Dr. Lampert László ny. őrnagy adták át.  

Magyar Gergely százados 
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Az MH szintű XII. Tüzérlövésszaki Verseny eseményei 

A Tüzér fegyvernem tagjai a múltban és a jelenben is egyik legfontosabb feladatuk-

nak érezték a szakmai felkészültségük magas szinten tartását és továbbfejlesztését. A 

korábbi tüzér egységek (magasabb egységek), alegységek életében mindig jelentős 

esemény volt egy- egy ilyen verseny megrendezése vagy azon való részvétel, ami a 

szakmai kihíváson túl egyfajta bemutatója is volt a fegyvernem feladatainak és tevé-

kenységének. A ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya 2005-

ben elhatározta – akkor még tanszék szinten–, hogy felújítja a tüzérlövésszaki verse-

nyek gyakorlatát. 2006-tól kezdve a megmérettetés már országos szintűvé vált.  

Az idén meghirdetett XII. Tüzérlövésszaki Versenyre három helyőrségből (Budapest, 

Debrecen, Tata) hat csapat jelentkezett, melynek helyszínéül a MH Bakony 

Harckiképző Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakorló Központja szolgált. Az 

MH BHK parancsnoki állománya és a HM EI Zrt. munkatársai biztosították a 

vetélkedés zökkenőmentes és színvonalas lebonyolítását. A csapatok 2016. november 

21-én érkeztek be a szimulációs központba, ahol a versenyt Dr. Szabó Tibor alezredes a 

verseny főszervezője nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Szabó Tibor alezredes 

ismertette a verseny lebonyolításának rendjét és szabályait. Ezek után a 

Versenybizottság a csapatok képviselőinek jelenlétében kisorsolta a másnapi selejtezők 

csoportbeosztásait. 

A csapatok november 22-én délelőtt öt csoportban, körmérkőzésekkel vettek részt a 

viadalban. A versenyzők feladata az volt, hogy egy virtuális terepen pusztítsák az 

ellenség céljait. Az öt győztes csapat közül egy csapat kiemelésre került, míg négy 

csapat pedig kieséses rendszerben küzdött a döntőbe jutásért. A délelőtti és délutáni 

körmérkőzések befejeztével kialakult a másnapi döntőbe jutott csapatok köre.   

A verseny résztvevői november 22-én tisztelegtek az 1994. július 25-én, a várpalotai 

lőtéren bekövetkezett tragikus kimenetelű aknavető robbanás hősi halált halt tüzérei 

emlékének. Ennek keretében megkoszorúzták az MH BHK Kossuth-laktanyájában lévő, 

Kránitz Antal poszthumusz őrnagy, az alakulat hősi halottja tiszteletére állított 

emlékművet. Az emlékhelyen a hagyományoknak megfelelően a tüzérek koszorút 

elhelyeztek el.  

A döntőbe jutott három csapat 11. 23-án délelőtt körmérkőzéses rendszerben döntötte 

el az 1-3. helyezéseket, melyek következtében az alábbi eredmény született:  
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A vetélkedés során az első helyezést érte 

el, és a Tűzérlövésszaki Kupát egy évre 

elhódította: 

MH 25/101. tüzérosztály 2. csapata  

Kapocsi Márton hadnagy vezetésével. 

II. 
MH 25/101. tüzérosztály 1. csapata  

Kapás Viktor hadnagy vezetésével. 

III. 
MH 25/36. PCT Rak. o. csapata  

Galicz Mihály főhadnagy vezetésével. 

IV. 

NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 

2. csapata  

Hekeli József htj. vezetésével. 

V. 

NKE HHK Műveleti Támogató Tanszék 

1. csapata  

Bánki Szabolcs htj. vezetésével. 

VI. 

MH 5. Bocskai István lövészdandár csa-

pata  

Ferenczi Szabolcs százados vezetésével. 

A versenybizottság a további helyezéseket a versenyen kapott pontszám és a csapa-

tok által felhasznált lőszer függvényében határozta meg. A versenyen a Tüzér szakirány 

honvéd tisztjelöltjei közül (3-4. évfolyam) kettő csapat képviseltette magát. A honvéd 

tisztjelöltek, elsősorban tapasztalatszerzés céljából vettek részt a versenyen, egy csapat 

bejutott az elődöntőbe, míg a többi csapat zömében a középmezőnyben végzett. 

A versenyen a „leggyorsabb győzelmet elért csapat” részére Horváth Gábor dandár-

tábornok az MH ÖHP szárazföldi haderőnem mb. főnöke (pk.h.) ajánlott fel különdíjat, 

amit a 25/101. tüzérosztály 1. csapata érdemelt ki, Kapás Viktor hadnagy vezetésével, 

79 perces végrehajtással. 

Az „egy mérkőzésen a legkevesebb lőszerfelhasználással győzelmet elérő” csapat ré-

szére Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István lövészdandár pa-

rancsnoka ajánlott fel különdíjat, amit az MH 5. Bocskai István lövészdandár csapata, 

Ferenczi Szabolcs százados vezetésével szerzett meg, 168 db lőszer felhasználásával 

elért győzelemmel.  

Az „egy mérkőzésen a legtöbb célt pusztító csapat” részére Vokla János ezredes, a 

MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka ajánlott fel különdíjat, amit a 25/101. 

tüzérosztály 2. csapata érdemelt ki, Kapocsi Márton hadnagy vezetésével, 250 ponttal 

nyert meg. 

A tüzérlövésszaki verseny az eredmények ismertetésével zárult, ahol Dr. Szabó Tibor 

alezredes oklevelet adott át a részt vevő csapatok parancsnokainak.  

Magyar Gergely százados 
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Fegyvernemi napjukat ünnepelték a tüzérek 

A NKE HHK tábori tüzérei 2016-ban is a hagyományoknak megfelelően, mégis ki-

csit eltérően ünnepelték a Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi napjukat. Az 

NKE tüzérei részére a szokásoknak megfelelően idén is kettő részből állt a Borbála-napi 

megemlékezés: ez a Borbála-szobor megkoszorúzása és a MH szintű, közös fegyverne-

mi napon való részvétel volt. 

 

A tüzér napi rendezvény első mozzanata az NKE szoborparkjában lévő Szent-

Borbála szobor megkoszorúzása volt, amire 12.01-én, csütörtökön került sor. Dr. Szabó 

Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője köszöntötte a résztvevő-

ket, ismertette a rendezvény főbb eseményeit és rövid áttekintést adott a tüzér tisztkép-

zés jelenlegi helyzetéről. A megemlékezésen koszorút helyezett el az NKE tüzéreinek 

nevében Dr. habil. Horváth Tibor ezredes KVKI intézetigazgató és Dr. Szabó Tibor 

alezredes. Koszorút helyezett el továbbá a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület, a Lu-

dovika Zászlóalj tüzérei nevében Sári Szabolcs alezredes, megbízott parancsnok, vala-

mint Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka. A 

belső ünnepségen nem került sor a harmadéves tüzér tisztjelöltek tüzérré fogadására, 

mivel ebben a tanévben nem indult tüzér szak a harmadik évfolyamon. 

A rendezvény ünnepi állománygyűléssel folytatódott, amin az egyetem oktatói és 

hallgatói és a szokásokhoz híven a már nyugdíjas tüzérek is részt vettek. A rendezvényt 

jelenlétével megtisztelte Török Miklós nyugállományú vezérőrnagy, volt MH tüzér fő-

nök, Dr. Felházi Sándor nyugállományú ezredes, volt dékán és Magyar József nyugál-

lományú ezredes, a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület elnöke is. Az állománygyűlé-

sen került sor néhány elismerés átadására azok részére, akik szolgálati elfoglaltságaik 

miatt nem vehettek részt a következő napi Komáromban tartott tüzérnapon. Ezek közül 

meg kell említeni Sári Szabolcs alezredes úr tiszteletbeli tüzérré fogadását, aminek em-

lékéül egy névre szóló tüzér lőszerhüvelyt vehetett át.   

A tüzérnapi megemlékezés második felére, egyben a MH szintű tüzérnapi rendez-

vényre másnap, 12. 02-án pénteken került sor, igazán méltó helyen, ugyanis a tatai tüzé-

rek - elsősorban az MH 25/36. IPTR osztály, Sásdi Imre őrnagy vezetésével - szervezé-

sében rendezett eseményre a komáromi Monostori erődben került sor. A beérkezések 
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után a rendezvény egy ünnepi állománygyűléssel vette kezdetét az erőd dísztermében, 

amit jelenlétével megtisztelt Dr. habil. Horváth Tibor ezredes KVKI intézetigazgató, 

valamint az ÖHP képviseletében Könyves Gusztáv őrnagy is. Az esemény az elöljáró 

ünnepi üdvözlő levelének felolvasásával kezdődött. Az állománygyűlésen a szokások-

nak megfelelően elismerések átadására került sor a tüzér fegyvernem érdekében végzett 

kiemelkedő munka elismeréseképpen.  

A tüzér oktatók javaslatára a Jó Magyar Tüzérekért Alapítvány kuratóriuma Dr. habil 

Furján Attila ny. alezredes részére „kiváló tüzér oktató” elismerést és pénzjutalmat ítélt 

meg, amit Imre Jenő ny. ezredes, a „Jó magyar tüzérekért” alapítvány elnöke adott át. 

 

 

 

Ezt követően a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője ajándéktárgyakat adott 

át a tüzér honvéd tisztjelöltek képzését támogató szervezetek parancsnokainak, tiszt-és 

tiszthelyetteseinek, valamint a tanulásban élenjáró IV. éves honvéd tisztjelöltnek.  
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Az állománygyűlés következő színfoltjaként a 2016. november 21-23-án, megrende-

zett Tüzérlövésszaki Verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. A dobogós 

helyet elért csapatok tagjai oklevelet és emléktárgyakat vehettek át, valamint sor került 

a MH versenyt támogató parancsnokai által felajánlott különdíjak átadására is. Az állo-

mánygyűlés zárásaképpen a jelenlévők egy személyes hangulatú ünnepi beszédet hall-

gathattak meg Nagy Pétertől, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyomány-

őrző Közhasznú Egyesület hagyományőrző tüzér-tisztjétől.  

 

 

Az esemény következő színfoltja és igazi érdekessége a rövid hadtörténeti bemutató, 

és tüzéravatás volt, amit ugyancsak az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Ha-

gyományőrző Közhasznú Egyesület hagyományőrzőinek és Nagy Péternek köszönhet-

tek a tüzérek. A hagyományőrzők – és felügyeletük alatt a tiszteletbeli tüzérré avatandó 

Bíró László alezredes és Holndonner Hermann alezredes – több lövést is adott le egy 

korhű tábori löveggel a Monostori erőd udvarán. A tüzér avatást, aminek része volt a 

töltőfával való ütleg, de a tüzér-pálinka gyújtókupakból történő elfogyasztása is, a ha-
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gyományőrzők fegyvereinek és korabeli eszköz-gyűjteményének bemutatása követett, 

aminek során több szabadságharc korabelit idéző, működő puska és karabély kipróbálá-

sára is volt lehetősége az érdeklődő aktív és a már nyugdíjas tüzéreknek. 

 

 

 

A bemutatót a monostori erőd kiállításainak szakszerű idegenvezetéssel biztosított 

rövid bejárása követte, több csoportban.  

Az esemény záró részében a tüzérek visszautaztak Tatára, ahol a 25. Klapka György 

lövészdandár étkezdéjében állófogadással vendégelték meg őket. A tüzéreket házigaz-

daként a parancsnok nevében Preininger Győző alezredes köszöntötte, majd sor került 

az állófogadás finomságainak elfogyasztására.  

 Magyar Gergely százados 
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SZAKOSZTÁLY TAGJAINK ÍRTÁK 

2016-os év a debreceni tüzérek szemszögéből 

A 2015-ben indult migrációs válság kirobbanásakor már valószínűsíteni lehetett, 

hogy az elhúzódó válság hosszú távú feladatrendszer elé állítja a Magyar Honvédséget. 

Ez alapvetően meghatározta a 39. Lövészzászlóalj, és a zászlóalj tüzér katonáinak fela-

datrendszerét a 2016-os évre vonatkozóan is. 

Az év elején a következő fő feladatok álltak előttünk: 

- Közös Akarat feladatrendszerben való részvétel; 

- Sabre Junction 2016 nemzetközi gyakorlat Hohenfels; 

- Combined Resolve  2016 gyakorlat Várpalota; 

- MH ZHCS -2 CREVAL I fázis végrehajtása; 

- KFOR- 16, IKBK- 3 missziók bázisának biztosítása. 

Az év elején a zászlóalj a - KFOR-13, IKBK-1- missziókban résztvevő állomány 

műveleti területről történt visszacsoportosítását követően teljes létszámával kezdhette 

meg az évet. Mint a fenti felsorolásból kivehető az év feladatrendszerének keretét a Kö-

zös Akarat feladatban való részvétel határozta meg. Katonáink a dandár terveinek meg-

felelően Csongrád és Bács-Kiskun megyében hajtották végre feladataikat, az elöljárók 

teljes elégedettségével. Abban az időszakban, amikor nem a határ menti feladatokban 

vettek részt, végrehajtották az általános katonai kiképzéseket a lehetőségek függvényé-

ben. Sajnos ebben az évben sem sikerült a korábban megszokott tüzér összevonásokat 

és éleslövészeteket végrehajtani, mely nagyban csökkentette katonáink felkészültségét. 

A „Sabre Junction-2016” nemzetközi törzsvezetési gyakorlaton a ZHCS-2 törzse vett 

részt a modulelemekkel kiegészítve Németországban. Az amerikai fél a katonai döntés-

hozatali folyamatból (MDMP – Military Decisionmaking Process) valamint a szimulá-

ciós rendszerből (JCATS – Joint Conflict And Tactical Simulation) biztosított felkészítő 

foglalkozásai után következett a bejátszásra kerülő feladat tervezési, majd a gyakorlat 

10 napos végrehajtási fázisa. 

A szimulációs térbe a harctámogató üteg (század) kettő aknavető szakasszal (82mm-

es, illetve 60 mm-es aknavetőkkel), egy páncéltörő szakasszal (3 METISZ és 9 Fagott 

állvánnyal), valamint egy tűztámogató szakasszal (3 tűztámogató csoporttal) és egy szá-

zadtörzzsel került feltöltésre az akkor még tervbe vett állománytábla váltásnak megfele-

lően, tapasztalatszerzés céljából. Az aknavető szakaszok 6-6 aknavetővel rendelkeztek. 

A gyakorlat minden okmánya angol nyelven készült, és természetesen az elöljárótól 

igényelt tűzkérések is angolul történtek. 

Augusztusban immáron Várpalo-

tán folytatódott a ZHCS-2 törzsének 

megmérettetése a „Combined 

Resolve” szimulációs törzsvezetési 

gyakorlat keretében, hasonlóan a né-

metországihoz. Mindkét törzsvezetési 

gyakorlaton egyértelműen bebizonyo-

sodott, hogy csak az elöljárótól igé-

nyelt tűzcsapásokkal tudtuk hatható-
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san támogatni a zászlóaljparancsnok elgondolását, a saját technikai eszközeink korlátai 

miatt. 

Az év utolsó harmadában végrehajtásra került a CREVAL I fázisának megfelelően a 

ZHCS-2 okmányellenőrzése, valamint a zászlóalj állományából a MH KFOR kontin-

gens 16. váltásába, illetve az MH Iraki Kiképzés-Biztosító Kontingens 3. váltásába je-

lentkező katonák megkezdték a missziós felkészítéseket. 

 Ferenczi Szabolcs szds 

A 101. Tüzérosztály (2016) 

A 2016. év is mozgalmasan telt a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövész-

dandár, 101. Tüzérosztálya számára.  Mint a Honvédség szinte minden alakulata és 

szervezete, a tatai alakulat is kivette részét a Közös Akarat feladatból, melynek követ-

keztében a Tüzérosztály is jelentős létszámmal volt jelen Magyarország déli határszaka-

szain. Bár a 25. Lövészdandár feladatrendszerében a határvédelem élvezett prioritást, a 

honvédelemmel kapcsolatos további területek sem szenvedhettek csorbát, így a 101. 

Tüzérosztály parancsnokságának is több irányba kellet a rendelkezésre álló erőket és 

eszközöket elosztani illetve csoportosítani. 

Ez a feladat a dandárhoz érkezet újonc szerződéses legénységi állomány kiképzésé-

vel kezdődött, mivel a 101. Tüzérosztály kapta feladatul az Alapkiképző Század meg-

alakítását. A Tüzérosztály állományának tevékenységét az Általános Katonai Kiképzés 

éves szinten előírt tárgyköreiben foglalt kiképzések végrehajtása határozta meg, mely jó 

alapot nyújtott az újonnan bevonult legénységi állomány szakfeladatokra történő felké-

szítéséhez. 

A 101. Tüzérosztály állományának jelentős része 2016. március közepétől megkezd-

te a külszolgálati feladatokra történő felkészülését a KFOR Kontingens 15. váltásával. 

A Közös Akarat feladatban való részvétel és a külszolgálati feladatokra történő fel-

készülés mellet nem maradhatott el az alapszintű tüzér szakmai kiképzés sem. Ez a fel-

készülés adta az alapját a májusban kezdődött Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Műve-

lettámogató Tanszék, Tüzér szakiránya tanintézeti kiszolgálásának, ahol a harmad- és 

negyedéves tüzér honvéd tisztjelöltek éleslövészettel egybekötve adhattak számot tudá-

sukról, illetve gazdagodhattak tapasztalatokkal mind a tűzvezetés, mind az alegységve-

zetés terén. Az egyéni tűzfeladatok kiszolgálásához a tüzérosztály kettő lővonalon, ket-

tő-kettő löveget biztosított, majd ezen eszközöket összevonva, egy tűzalegységként biz-

tosította a végrehajtó állományt és a technikai eszközöket a honvéd tisztjelöltek harcá-

szati gyakorlatához. 

Június hónap első kettő hetében az osztálytörzs került ismét megmérettetésre, ezúttal 

Lengyelországban, az „ANAKONDA 2016” számítógéppel támogatott törzsvezetési 

gyakorlaton. 
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Augusztusban az ütegek állománya is egy időre ismét kivonásra került a Közös Aka-

rat feladatból, mivel az osztálynak meg kellet kezdenie a felkészülést a „BRAVE 

WARRIOR 2016” magyar-amerikai közös gyakorlatra. Ez a gyakorlatsorozat, már a 

2015. évben is sikeres együttműködést eredményezett az amerikai 2. Páncélos Felderítő 

Ezred tüzérosztály gyakorlaton résztvevő alegységeivel, illetve a 4. zászlóalj tüzér be-

osztású tűzmegfigyelőivel és törzstisztjeivel. Nem volt ez másként az idei évben sem. 

Már a gyakorlat szemrevételezésekor történt egyeztetések is egyértelműen alátámasztot-

ták az együttműködési szándékot mindkét fél részéről. 

A „BRAVE WARRIOR 2016” gyakorlat helyszínéül szolgáló Újmajor Táborba tör-

tént kiérkezést követően megkezdődtek az egyeztetések az amerikai féllel a szemrevéte-

lezésen előrevetített együttműködés gyakorlatba történő átültetéséről. Mivel a 2. Páncé-

los Felderítő Ezred M777 tarackokkal felszerelt tüzérosztálya nem delegált tűzalegysé-

get a gyakorlatra, így a közös munka a 4. zászlóalj tűztámogató tisztjével és az alegység 

tüzér felderítő elemeivel kezdődött meg. A feladatra történő felkészülés a tüzérségi tűz-

kérés elméleti lépéseinek pontosításával kezdődött, mely magába foglalta az amerikai és 

a NATO elvek közötti eltérések egyeztetését. A gyakorlás a híradó eszközök egy rend-

szerbe integrálásával és az angol nyelvű kommunikáció gyakorlásával folytatódott. 

 

A közös, éles végrehajtásra a 101. Tüzérosztály önálló, kettő napos gyakorló éleslö-

vészete második napján került sor. Az első nap a lövő üteg teljesítette a Tü/50, A Tüzér-

ség Lőutasításában meghatározott, kötelező számú értékelhető tűzfeladatot, majd a kö-

vetkező napon az amerikai fél is részese lett a végrehajtásnak. 
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A koalíciós partner tűzmegfigyelői az osztály ellenőrző csoportjaként is funkcionáló 

tűzvezető ponton keresztül centralizálva, vagy a tűzlépcsővel közvetlenül együttműköd-

ve – decentralizálva – pusztították a számukra kijelölt célokat.  

 

A feladatszabás mind a magyar, mind az amerikai figyelőpontok felé az osztály elle-

nőrző csoportja által történt, mely így a tűzfeladatok értékelését is lehetővé tette. Ter-
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mészetesen az éleslövészetet követően a hagyományoknak megfelelően az amerikai fél 

is átesett a tüzér avatás „viszontagságain”. 
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Fontos kiemelni, hogy a 101. Tüzérosztály ezzel a közös éleslövészettel történelmet 

írt, mivel amerikai tűzmegfigyelők magyar tábori tüzér tűzalegységgel még nem hajtot-

tak végre éleslövészeten tűzkérési és tűzhelyesbítési feladatokat. 

 

Az év végén az osztály állománya az elméleti felkészültségéről is tanúbizonyságot 

tehetett a november végén megrendezett Tüzér Lövésszaki Versenyen ahol, a delegált 

kettő csapat az előkelő első, illetve második helyen végzett. Az első helyezett csapatban 

induló Kerék Adrián hadnagyot, Gáspár Gábor őrvezetőt és Ottmár Tamás őrvezetőt 

Kapocsi Márton hadnagy vezette győzelemre, míg Kapás Viktor hadnagy, Schvanner 

László hadnagy és Korona Attila őrvezető alkotta a második helyezett csapatot. 

Az év zárásaként idén a komáromi Monostori Erődben került levezetésre a Szent 

Borbála tiszteletére megrendezett Tüzér Napi rendezvény, mely a hagyományokhoz 

híven ismét helyt adott a tiszteletbeli tüzérek illetve honvéd tisztjelöltek tüzérré avatá-

sának is. 

 Bartók Barnabás őrgy. 

US ARMY honlap cikke a közös lövészetről: 

https://www.army.mil/article/175693/ 

https://www.army.mil/article/175693/
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A 2016-os kiképzési évben végrehajtott főbb kiképzési felada-
tok a 36. Páncéltörő rakétaosztály tekintetében 

Az előjáró ismételten megtisztelt azzal, hogy egy cikk keretében foglaljam össze a 

36. Páncéltörő rakétaosztály 2016-os kiképzési évben végrehajtott főbb kiképzési fela-

datait. A tavalyi évhez hasonlóan a 2016-os év is bővelkedett feladatokban, amik néha 

nem betervezett kiképzési rendezvények voltak. A tavalyi évhez hasonlóan fellapozom 

az osztály 2016. évi kiképzési tervét (Munkatervét) és havi bontásban, sorba veszem a 

végrehajtott kiképzési foglalkozásokat, gyakorlatokat.  

1.) 2016-BAN VÉGREHAJTOTT FELADATOK 

1.1.I. félév 

Mint minden évben a január az év végi leltár végrehajtásának, valamint az állomány 

pihentetésének (szabadságok és pihenőnapok kiadása) az időszaka, ez így történt 2016-

ban is. Továbbra is részt veszünk/vettünk a KA
4
 feladatban, az osztály nagy létszámban 

szolgált az MH DIAK-4
5
 kötelékében. Már januárban megkezdődtek a központi tanfo-

lyamok levezetése. Első ilyen tanfolyam a Kézigránát dobató foglalkozás vezetői felké-

szítés, ami Hódmezővásárhelyen került megtartásra, ahová az osztály állományából 2 

fő
6
 vett részt és tett sikeres vizsgát. A híradó szakbeosztású katonák részére megkezdő-

dött a Híradó technikai kiképzés 1-2. és 4. TK feldolgozása. 

Ha február, akkor a tanfolyamok, módszertani foglalkozások és egyéb rövid össze-

vonások időszakasza. Egyik ilyen tanfolyam a Harctéri Életmenő Katona (a továbbiak-

ban: HÉK) egészségügyi szakkiképzés
7
, angol rövidítése CLS

8
. Az osztálytól Sipos 

Krisztina főtörzsőrmester vett részt ezen a CLS tanfolyamon, aki a tanfolyam végén 

sikeres vizsgát tett. További tanfolyamokon vettünk részt: dandár szervezésében a 

KSZKSZ
9
 felkészítés, a szakaszparancsnoki, a robbantás vezetői, valamint a nem szerve-

zetszerű műszaki akadályelhárító tanfolyam. A híradó szakbeosztású katonák részére 

folytatódott a Híradó technikai kiképzés 1-2. és 4. TK feldolgozása. Február 26-án az 

osztályparancsnok, Szentes Gábor alezredes megtartotta a teljes személyi állomány ré-

szére az Osztály éves értékelő-feladatszabó értekezletét, amelyen a dandár parancs-

noka Horváth Gábor dandártábornok tiszteletét tette. A 2015. évi értékelés során az 

osztály „JÓ” értékelést kapott. 

A KA feladat ebben a hónapban is folytatódott. Az osztály állományából 3 fő
10

 az 

MH AIAK
11

 kötelekében teljesített szolgálatot Hódmezővásárhely helyőrségben.  

Március hónapban számos felkészítés folytatódott. Március 04-ig a szakaszparancs-

noki, illetve 07-ig a dandár szintű KSZKSZ felkészítés. Kettő fő
12

 részt vett az MH 86. 

                                                      

 4
 Közös Akarat feladat 

 5
 Magyar Honvédség Dunántúli Ideiglenes Alkalmi Kötelék, Kaposvár 

 6
 Vétek Miklós százados, Varga Ádám hadnagy 

7
 A szakkiképzés célja: A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű egészségügyi 

felkészítése a béke és műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző 

sérülések, betegségek felismerésére, az elsősegélynyújtás végrehajtására a STANAG 2122 egyezményben 

foglaltak alapján. Forrás: 118/3. nyt. számú Kiképzési Program Harctéri életmentő katonák egészségügyi 

szakkiképzése 

 8
 Combat Life Saver 

 9
 Közúti Szállítású Készenléti Szakasz 

 10
 Ombódi Imre őrnagy, Németh Zoltán törzszászlós, Szabó Ferenc zászlós 

 11
 Magyar Honvédség Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék, Hódmezővásárhely 
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Szolnoki Helikopter Bázis kiképzési bázisán levezetésre kerülő háromhetes JFO
13

 felké-

szítésen. Az osztály Munkatervének megfelelően az osztály végrehajtotta az Általános 

lőkiképzés 1., 2. tárgyköröket, ami gépkarabély, pisztoly lőgyakorlatokból és kézigránát 

dobásból
14

 állt, az összesített értékelés „JÓ”. Március 13-19. között Bakos Sándor és 

Varga Ádám hadnagyok részt vettek az „ANAKONDA-2016” nemzetközi törzsvezetési 

gyakorlaton (első ütem) Lengyelországban. A hónap utolsó hetében 8 fő képviseltette az 

osztályt a VASÖKÖL-2016 elméleti tüzér felkészítésen. Továbbá az osztály bázisán 

megkezdődött az MH KFOR-15 misszióra történő felkészítés, a tervezett kontingens 

parancsnoki beosztásra Szentes Gábor alezredes az osztály osztályparancsnoka lett kije-

lölve. 

A március a sportrendezvények kezdete, pontosabban a Honvédség szintű bajnoksá-

gokra történő válogatás, annak érdekében, hogy a dandár eredményesen képviseltesse 

magát. Az első ilyen válogató 18-án került megrendezésre (mezei futóbajnokság), ahol 

Bódog Zsuzsanna hadnagy 6 000 méteres távon dobogós helyezést ért el.  

Április 06-án megkezdődött a B+H
15

 vezetési kiképzés, ami május 06-ig tartott, ezen 

2 fő harcjármű-vezetői beosztásba lévő katonánk vett részt. Április hónapban tovább 

folytatódott a KA feladatellátása a kijelölt állománnyal és az MH KFOR-15 misszió 

célfelkészítése. A kiképzési foglalkozások végrehajtása mellett végrehajtásra került a 

technikai eszközök felkészítése a nyári igénybevételre (a továbbiakban: NYIF). 

Május 09 – 13. között MH AA
16

 tanintézeti kiszolgálást hajtottunk végre, mintegy 8 

fő legénységi állomány részére, akik a sikeres záróvizsgát követően tüzér altiszti beosz-

tásba kerültek.  A hónap utolsó hetében a kijelölt kezelői állomány és technikai 

eszközök felkészítését követően közúti átcsoportosítást hajtottunk végre az MH BHK 

KGYL-re.
17

 A kihelyezés során kiszolgáltuk az NKE HHT tüzér szakcsoport harmad és 

negyedéves honvéd tisztjelöltek szakkiképzés foglalkozásait és az éleslövészetét. Ha-

gyományosnak módhatóan ismételten képviseltük a dandárt május 27 – 29. között a 

statikus bemutatón (egy harcigép + kezelőszemélyzet) a Tatai Patara 2016 Török Kori 

Történelmi Fesztiválon, ahol nagy sikert arattunk a felnőtt látogatók és a gyerekek kö-

rében egyaránt. 

Június hónapban dandár és az osztály fő feladata az ANAKONDA-2016 nemzetközi 

parancsnoki és törzsvezetés gyakorlat (II. ütem) végrehajtása volt Lengyelországban. 

Az ANAKONDA-16 tizennégy helyszínen zajlott Lengyelország területén, összehan-

golt hadműveleti, harcászati műveletek végrehajtásával. A tatai dandár Varsóban, 

Bialobrzegi-ben, Wengozewo-ban és Nowa Deba-ban teljesítette a feladatait. Az ameri-

kai hadosztály alárendeltségében működő magyar dandártörzs az Amerikai Egyesült 

Államok hadseregének 2500. Digitális Összekötő Csoportja (2500th Digital Liaison 

Detachment) tagjaival dolgozott együtt a kéthetes törzsgyakorláson. 

                                                                                                                                                            
12

 Vétek Miklós százados, Galicz Mihály hadnagy 
13

 Joint Fire Observer 
14

 Gépkarabély 1-2. számú lőgyakorlat lőgyakorlat; pisztoly 1-2. számú lőgyakorlat lőgyakorlat, vala-

mint 1/a kézigránát dobógyakorlat. 
15

 „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező katonák felkészítése a „C” kategóriás vezetői engedély-

hez kötött harcjárművek vezetésére végrehajtott célfelkészítés. 
16

 Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, tüzér szakirány, Szentendre 
17

 Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ, Központi Gyakorló- és Lőtér 
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1. számú kép: Tatai Patara egyik csatája 
Forrás:http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/fantasztikus-kepeken-a-tatai-patara-legnagyobb-csataja/ 

(letöltés ideje: 2016. december 14.) 

Úgy gondolom, hogy az osztálytól kijelölt állomány
18

 a gyakorlat során értékes ta-

pasztalatokat szerzett, amiket a haza hasonló törzsvezetési gyakorlatokon hasznosítani 

tudnak majd. 

 

2. számú kép: ANAKONDA-2016 parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat 
Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/57678 (letöltés ideje: 2016. december 14.) 

Lövészdandár lévén az alakulat fegyvernemi napja június 27-e Szent László, a lö-

vészkatonák védőszentjének a napja. Ebben az évben is az alakulat a fegyvernemi napot 

méltóan megünnepelte sport-, és kulturális programok keretében, június 24-25-én ismét 

megrendezésre került a Szent László menet. A magyar lövészkatonák védőszentje, 

Szent László napja alkalmából megtartott teljesítménytúra egy komoly felkészültséget 

igénylő fizikai erőpróba, nemcsak katonák számára. A meneten öt táv közül - 71, 50, 

30, 20 és 8 kilométer - választhattak a túrázók. A teljesítménytúrát tovább színesítette a 

Szent László terepfutás új távja, a 10,5 kilométer. A megmérettetésen katonák, rendvé-

delmi szervezetek tagjai és civilek egyaránt részt vehettek, idén csaknem kétszázan in-

dultak. 

                                                      

 18
 Varsó: Ombódi Imre őrnagy, Bakos Sándor hadnagy, Varga Ádám hadnagy; Nowa Deba: 

Mészáros Dániel százados, Németh Zoltán törzszászlós, Kerkápoly Zoltán főtörzsőrmester. 

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/fantasztikus-kepeken-a-tatai-patara-legnagyobb-csataja/
http://www.honvedelem.hu/cikk/57678
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1.2. II. félév 

Július alapvetően a szabadságoltatás, továbbá a gyakorlatról visszaérkezett technikai 

eszközök karbantartásának időszaka. A személyi állománynak jelentős része a megér-

demelt pihenőidejét töltötte a gyakorlatsorozatot követően, míg a helyőrségben maradt 

állomány a technikai eszközök karbantartását, ellenőrzését, valamint egyéb szolgálati 

feladatait látta el. Július 04-től megkezdődött a 2. lövészzászlóalj és az amerikai hadse-

reg 5-7. Páncélos Felderítő Zászlóalj katonái közös gyakorlata a „WARPAINT RIDE-

2016” az MH BHK központi gyakorlóterén, ahol Ombódi Imre őrnagy és Sásdi Imre 

őrnagy, mint a kihelyezett alegység tábortörzsfőnöki beosztást láttak el. 

A nyári időszakban egyre több technikai bemutatón képviseljük a dandárt egy-két 

technikai eszközzel, példaként említem meg 11-én megtartott Református gyerektábor, 

illetve a hagyományosan megrendezett Honvédelmi tábor technikai bemutatóit.  

Augusztus hónapban két hadnagyunk lépett elő főhadnaggyá, Galicz 

Mihály és Bódog Zsuzsanna hadnagyok. A március hónap megkezdett MH 

KFOR
19

 Kontingens 15 missziós kiképzési feladatait befejezte és három 

ütembe végrehajtotta a műveleti területre történő személyi állományának 

az átcsoportosítását. Ezzel az osztály személyi állományából 16 fő meg-

kezdte a fél éves külszolgálatát Koszovóban. 

Szeptember 01-én az osztályhoz érkezett a páncéltörő tüzér tisztként frissen avatott 

Miklósi Katalin hadnagy, aki az 1. páncéltörő rakétaüteg, 2. tűzszakasz parancsnoki 

beosztást látja el. A hónap fő feladata továbbra is a KA feladatban való részvétel 5-6 

fővel. Ettől a hónaptól kezdődően kettő hetes váltásban kell biztosítanunk 4-6 főt az 

AIAK kötelékében, akik határőrzési/védelmi feladatokat látnak el a déli határ mentén.  

 

3. számú kép: BW-2016 VIP nap 

Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/59588 (letöltés ideje: 2016. december 15.) 

                                                      
19

Állomáshely: Pristina, Slim Lines tábor, (Koszovó)  

http://www.honvedelem.hu/cikk/59588
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Ez feladat nagyban leterheli az osztályt, hiszen a külszolgálatban kint lévő 16 fő és a 

folyamatosan KA feladatba bevont 4-6 fő az osztály létszámának közel a 60 %-a, így a 

szakkiképzések végrehajtása korlátozott. Ezen felül Kovács Márton Zoltán hadnagy hat 

hónapra vezénylésre került a G4 főnökségre. Szeptember második felében megkezdő-

dött a „BRAVE WARRIOR-2016” gyakorlat az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

ez évi legnagyobb gyakorlata, ahová az osztály egy páncéltörő tűzszakaszt biztosított. A 

tűzszakasz az éles rakétaindításokat „JÓ” és „KIVÁLÓ” eredményekkel hajtotta vég-

re. 

Október hónapban a BW-2016 gyakorlatról visszacsoportosított technikai eszközök 

karbantartása, visszaállása, illetve a központi raktárba leadásra tervezett BRDM-MTF 

harcjárművek felkészítése volt a fő feladat. Természetesen továbbra is biztosítottuk a 

KA feladatba a „kirótt” létszámot. 

November negyedik hetében hazaérkezett külszolgálatából Szentes Gábor alezredes, 

aki a misszió alatt (2015. július 15-től) áthelyezésre került az MH ÖHP
20

 állományába. 

November 14 – 16-a között az osztály tanintézeti kiszolgálást hajtott végre, amely az 

elmúlt évekhez képest minimális erő és eszközbiztosításával szolgálta ki a NKE HHT 

tüzér honvéd tisztjelöltek igényeit. Hagyományokhoz híven idén is megrendezésre ke-

rült 21-23. között a Magyar Honvédség szintű tüzérlövésszaki versenye Várpalotán. A 

megmérettetésen a Magyar Honvédség alakulatainak tüzér végzettségű, illetve tüzér 

beosztásban dolgozó katonái mérik össze tudásukat a Baglyas-2 tűzvezető szimulációs 

rendszeren. A versenyen a dandár kiválóan szerepelt, mivel az 1-2. helyezést a 101. 

tüzérosztály, valamint a 3. helyezést a 36. páncéltörő osztály csapatai érték el. 

December hónap alapvetően az év legrövidebb, nyugodtabb kiképzési időszaka, hi-

szen ekkor már a fő feladat az év végi leltárra történő felkészülés, valamint a leltár vég-

rehajtásának megkezdése. A hónap utolsó két hete pedig a jól megérdemelt pihentetés 

időszaka. A december kiemelt hónap egy tüzér katonának, hiszen december 04-én ün-

nepeljük Szent Borbála, a tüzérek védőszentjének a megünneplését. 

 

 

4. számú kép: A tüzérlövésszaki versenyen résztvevő állomány, Várpalota 
Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/60589 (letöltés ideje: 2016. december 14.) 

                                                      

 20
 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár 

http://www.honvedelem.hu/cikk/60589
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2016-ban már hagyományosnak mondható, hogy az alakulatunk biztosítja a „közpon-

ti” ünnepség helyszínét. Az elmúlt évektől eltérően az ünnepség nem a laktanyában ke-

rült megtartásra, hanem a Monostori Erődben (Komárom). Úgy gondolom, hogy a 

résztvevők színes programsorozaton vehettek részt és méltóan megünnepeltük a védő-

szentünk napját. 2016-ban az egyik legrangosabb tüzér elismerést az „Év tüzére” díjat 

Bartók Barnabás őrnagy, az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. tüzérosztályá-

nak megbízott parancsnoka érdemelte ki. 

 

5. számú kép: 2016-ban a tiszteletbeli Tüzér avatás egy 6 fontos ágyúval
21

 lett végre-

hajtva. Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/60774 (letöltés ideje: 2016. december 13.) 

A tavalyi évhez hasonlóan, továbbra is 4-5 fővel részt veszünk a KA feladatban, ami 

alapvetően az elkövetkezendő hónapokban is hasonló létszámmal érinti az osztályt.  

II. ÖSSZEGZÉS 

2016 rendhagyó év volt, hiszen az osztály több hazai és nemzetközi gyakorlaton is 

eredményesen részt vett, valamint 16 fő jelenleg is az MH KFOR-15 misszióban szolgál 

Koszovóban. Az év közepétől kettő hetes váltási ciklusokban folyamatosan részt vet-

tünk/veszünk a KÖZÖS AKARAT feladatban. 

                                                      

 21
 A hatfontos tábori ágyút a császári-királyi hadsereg 1753-ban rendszeresítette, és a cső szinte 

változtatások nélkül teljesített szolgálatot egészen a huzagolt lövegek elterjedéséig több, mint 100 éven 

keresztül. A sima csőfurat átmérője 95,7 mm volt, hossza pedig 1515 mm, vagyis kb. 16 kalibernyi. A cső 

tömege 414 kg volt. A lövegcső anyaga bronz volt, melyet egy rész cin (ón) és tíz rész réz ötvözésével 

kaptak. A csövet égetett agyagból készített formába öntötték a torkolat felől, hogy az olvadék a csőfarnál 

tisztább és tömörebb legyen, a szennyeződések és légbuborékok pedig a torkolat felé emelkedjenek, ahol 

a lövés során kialakuló gáznyomás már kisebb volt. Így kevésbé kellett tartani attól, hogy a zárványok, 

öntvényben maradó szennyező anyagok miatt a cső felhasadhat. Az öntőforma közepébe a majdani űrmé-

retnek megfelelő rudat, a magot helyezték el. Az öntvény kihűlése után levágták a tápfejet, a kisebb öntési 

hibákat kijavították, a felületet csiszolták, a furatot pedig a kalibernek megfelelő pontos űrméretre fúrták. 

A legutolsó művelet a lőporkamrába vezető gyúlyuk kifúrása volt. 

 Forrás: http://kapszli.hu/a-hatfontos-tabori-agyu-a-szabadsagharc-igaslova/ (letöltés ideje: 

2016. december 13.) 

http://www.honvedelem.hu/cikk/60774
http://kapszli.hu/a-hatfontos-tabori-agyu-a-szabadsagharc-igaslova/
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A meglévő human és technikai erőforrások függvényében biztosítottuk a tanintézeti 

kiszolgálásokat, amire minden kiképzési évben nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen a leen-

dő kollégáink felkészülését támogatjuk, figyelemmel kísérjük. A beiskolázásoknak, 

tanfolyamoknak köszönhetően a személyi állomány részére a szakmai fejlődés és kato-

nai karrier építése is biztosított, hiszen a megszerzett tudásnak/végzettségeknek köszön-

hetően lehetőség nyílik magasabb beosztás ellátásra
22

. 

Ebben az évben is méltóan megünnepeltük a tüzér fegyvernem napját. Idén a hagyo-

mányoktól eltérően Komáromban a Monostori Erdőben ünnepeltünk, ahol érdekes és 

hasznos programokkal „töltöttük” meg Szent Borbála napi rendezvényünket. 

Úgy gondolom, hogy 2017 meghatározó év lesz az osztály életében, többek között 

azért is, mert továbbra is folyamatosan részt veszünk a „KÖZÖS AKARAT” feladat-

ban, valamint március közepéig Koszovóban szolgálnak az osztály személyi állomá-

nyának egy harmada. Számos haza gyakorlaton kell majd helyt állnunk 2017-ben is, így 

többek között a „BRAVE WARRIOR-2017”, „SOMLYOI FOKOS-2017”, 

„KLAPKA FOKOSA-2017”, valamint az 50 órás gyakorlatokon. 

A haderő fejlesztés keretében továbbra is várjuk az új páncéltörő technikai eszközök 

beszerzését, hiszen a 9P148 indító állványok több mint 30 éve lettek rendszerbe állítva 

az akkori Néphadseregben. A páncéltörő rakéták működési elve mára elavult, valamint 

éjszakai napszakban nem alkalmazhatóak (a harcjármű éjjellátó berendezéssel nem ren-

delkezik). Az MH raktáraiban lévő rakéták szavatossági idejük lejártak, működésük 

nem megbízható. A harcjárművekhez a javító és karbantartó anyagok nagyrészük fel-

használásra kerültek, pótlásuk nem történt meg. 

Megítélésem szerint az osztály erős oldala a személyi állomány egyéni felkészültsé-

ge, a napi élet tervezése, végrehajtása, a váratlan feladatokra történő gyors reagálása, az 

állomány motiváltsága és az éles rakétalövészetek kiváló szintű végrehajtása. 

A rövid beszámolómból jól kitűnik, hogy az osztály humán erőforrását/feltöltöttségét 

tekintve is minden egyes dandárszintű feladatokban kivettük a részünket, képviselve 

ezzel az osztályt, amiket a jól összekovácsolt állomány magas színvonalon, „Hittel és 

becsülettel” végrehajtott. 

Végezetül a magam és a 36. páncéltörő rakétaosztály teljes személyi állománya nevé-

ben, eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok 

a Tüzér figyelő minden olvasója számára!  

Ombódi Imre őrnagy 

Beszámoló a 2016-os év tüzér szakmai tanfolyamáról 

A 2016-os év szakmai tanfolyama áprilisban kezdődött 8 fővel, amelyből a tanfo-

lyamot 6 fő végezte el sikeresen. Az oktató Szűcs Zsolt zászlós volt, és a tanfolyam 

teljes ideje alatt mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozásokat ő tartotta legna-

gyobb számban.  

A tanfolyam megnyitására április 4.-én került sor. A programnak megfelelően az első 

héten elméleti, általános foglalkozások kerültek levezetésre, mint szolgálati szabályzat 

ismeret, általános harcászati ismeretek, kiképzés módszertan, és testnevelés elméleti 

                                                      

 22
 Ombódi Imre őrnagy 2017. január 01-től áthelyezésre került a Honvéd Vezérkar 

Haderőtervezési Csoportfőnökség állományába. 
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foglalkozások. Ezen a héten került névhez kötésre továbbá az altisztjelöltek egyéni 

fegyverei. 

A következő kettő hétben harcászat, bemérés, illetve fegyverzet technika ismeretek 

foglalkozásokat hajtottak végre a hallgatók, továbbá végre lett hajtva az egy napos jutasi 

emlékhely meglátogatása. A harmadik héten a hallgatók már a csobánkai gyakorlótéren 

gyakorolták a megszerzett bemérési ismereteket.  

Az ötödik héten az altisztjelöltek végig terepen tevékenykedtek. A már megismert 

harcszolgálati ismereteket gyakorlatba átültették, illetve bemérési ismereteiket tovább 

fejlesztették. Ezen a hét héten került továbbá végrehajtásra az egyéni lőgyakorlatok el-

végzése az izbégi lőtéren.  

Minden tanfolyamon sor kerül kihelyezésre a tatai 25. Klapka György Lövészdan-

dárhoz, ahol a hallgatók gyakorlatban megismerhetik a 36. Páncéltörő Rakétaosztályban 

rendszeresített KONKURSZ rakéta komplexumot, begyakorolhatják kezelésének rend-

jét, a hozzá rendszeresített rakéták előkészítését. Együttműködve az 1. és a 2. lövész 

zászlóaljjal a katonák elsajátították a rendszeresített 82, illetve 60 mm-es aknavetők 

kezelését, a harchoz tétel rendjét, az irányzást és a gránátok előkészítését tüzeléshez. A 

Magyar Honvédségben lövészet előtt kötelezően alkalmazandó, páncéltörő szimulációs 

rendszert is ekkor használták az altisztjelöltek. Az elvégzett foglalkozásokat a foglalko-

zásvezetők „kiváló”-ra értékelték. A kihelyezés során a Lövészdandár vezetése minden 

alkalommal nagy szakmai hozzáértéssel, gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatókat 

bocsájt a hallgatók rendelkezésére, akik képesek úgy átadni az elméleti ismereteket, 

hogy közben gyakorlati tapasztalataikat is átadják az altiszt jelölteknek.  

Május 23-tól június 3-ig került sor a Nemzeti közszolgálati Egyetem, Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató Tanszék, Tüzér szakirányú hallgatóival 

közös gyakorlatra a bakonyi lőtéren. A gyakorlatot a 25. Klapka György Lövészdandár 

szolgálta ki fegyverzeti eszközökkel, illetve személyi állománnyal. A Bakony Harcki-

képző Központ biztosította az ellenőrző részleget, illetve a logisztikai biztosításban is 

tevékenyen részt vett.  

 

(2016 Tüzér Szakmai Tanfolyam sikeresen végzett állománya) 

A kihelyezés során a hallgatók végrehajtották az 1-2 sz. D-20, 1-2 számú irányított 

páncéltörő rakéta, továbbá aknavetővel az 1, 1/a számú lőgyakorlatokat. Köszönhetően 
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Szűcs Zsolt zászlós által tartott előzetes sikeres felkészítésnek, a hallgatók jó, és kiváló 

értékelésekkel, továbbá később a csapatnál is alkalmazható szakmai tapasztalatokkal 

jöhettek haza a gyakorlatról.  

A tanfolyam hátralevő része a már megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek to-

vábbi fejlesztéséről szólt, illetve a képzés ezen fázisában egyre nagyobb hangsúlyt fek-

tet az oktató az altisztjelöltek „parancsnokká képzésére”. A tanfolyam elvégeztével ké-

pesnek kell lenniük vezetni a rájuk bízott állományt, képesnek kell lenniük az összes, 

beosztásukhoz szükséges okmányok vezetésére, továbbá átadni azt a tudást, amit az 

Altiszti Akadémián eltöltött idő alatt megszereztek.  

A tanfolyam elméleti illetve gyakorlati vizsgával zárult. Ekkor a hallgatóknak vizs-

gabizottság előtt kellett számot adniuk tudásukról, melynek egy része az Altiszti Aka-

démia területén, másik pedig a csobánkai bázison történt meg. A vizsgabizottság a 

2016-os évben az állomány felkészültségét zömmel „5”-ös, az elméleti vizsgán „kivá-

ló”-ra, a szakmai gyakorlati részt pedig „jó”-ra értékelte.  

 

 

(D-20 ágyútarack tüzelőállásban) 

Írta: Sákán András főhadnagy,  

MHAA, KPAAO, Tüzér oktatótiszt 



52 

 

Az Izsák Dezső alapítványi díj nyertese 2016-ban 

Önéletrajz 

Kerék Adriánnak hívnak, 1992. február 21-én születtem Veszprémben. 

Szülővárosomban nőttem fel és végeztem el az általános iskolai 8 osztályt a Hristo 

Botev Általános Iskolában, majd felvételt nyerve a Vetési Albert Gimnáziumban foly-

tattam tanulmányaimat, ahol sikeres tanulmányaim befejeztével 2012-ben letettem az 

érettségit, történelem tárgyból emelt szinten. 

Középiskolai tanulmányaim során sikeresen abszolváltam először a német, majd az 

angol középfokú nyelvvizsgát. Utóbbi követelményként szerepelt az újonnan megala-

kult Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai 

vezetői szakra történő felvételhez. 

Még 2012-ben a felsőoktatási felvételin, első helyen jelöltem meg az említett szakot, 

ahová felvételt nyertem. 

A katonai pálya mindig is szimpatikus volt számomra, annak ellenére, hogy nem volt 

a családomban katona, a sorkatonai szolgálatot leszámítva. Az érettségi után úgy gon-

doltam érdemes új kihívásokat keresni és erre a katonai pályát tartottam a legalkalma-

sabbnak. 

Emlékszem, hogy már a kiképzés korai időszakában kezdett lassan mindenkit foglal-

koztatni az a kérdés, hogy a képzés felénél, második év végén, milyen szakirányt vá-

lasszon. Ebben az időszakban fogalmazódott meg bennem, hogy én tüzér szeretnék len-

ni. A gyakorlatok során nem sok ismerettel gazdagodtunk a tüzérséget illetően, azonban 

második év tavaszi félévében a tűztámogatás alapjai kurzus hatására döntöttem el vég-

érvényesen, hogy a tüzér szakirányt fogom választani. 

Tanulmányaimat a tüzér szakirányon is sikeresen teljesítettem. 2015-ben oktatóim és 

csoporttársaim támogatásával jó tanulmányi munkám elismeréséül megjutalmaztak a 

Borbála-karddal. Ez hatalmas megtiszteltetés volt számomra. 

A hátralévő egy szemeszter kihívásait is igyekszem legjobb tudásom szerint, hasonló 

eredményességgel teljesíteni. 

 


