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B E S Z Á M O L Ó  

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. Ebben az évben a szakosztály létszá-

mát nem sikerült bővíteni. A vezetőség megítélése szerint a kialakult helyzet több okra vezethető 

vissza. Ezek a következőek: 

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

hézkes. 

 A vezetőségből 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 nyugál-

lományú. A szakcsoport oktatóinak egyéb leterheltsége, illetve Eckhardt Zoltán alez-

redes úr más szakmai elfoglaltsága igen megnehezítik a vezetőség operatív ténykedé-

sét. 

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

keretében tudományos tevékenységet folytassanak. 

 A szakosztály rendezvények időpontjának meghatározásakor nehéz az egyetemi ok-

tatók és a csapattagozat elfoglaltságát koordinálni. 

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

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

zamosan 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%) 
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A 2016. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevéte-

lével a tervezett feladatok mellé más rendezvényt nem terveztünk.  

 

A szakosztály tagjai közül: 

 

 Dr. Felházi Sándor ny. ezredes; 

 Dr. Furján Attila ny. alezredes; 

 Dr. Mlinárik László ny. alezredes; 

 Dr. Szabó Tibor alezredes; 

 Kovács Gyula ny. alezredes;  

 Dr. Piroska György 

 

a Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím tulajdonosai. 

 

2. A 2016. évi tevékenység értékelése 
 

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

eredményesen 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 aka-

dályozta.    

2016-os rendezvényeink: 

Fsz. Téma Típus Időpont Részvétel 

1.  
A Tüzér szakosztály 2015. évi beszámolójá-

nak, és a 2016-os kutatási terv megvitatása. 

Beszámoló  

taggyűlés 
2016.01.15. 10 fő 

2.  
A XII. Tüzérlövésszaki Verseny megszerve-

zése és levezetése. 

Szakmai  

verseny 

2016.11.21-

23. 
42 fő 

3.  
Tüzér fegyvernemi „Borbála napi” rendez-

vénysorozat megszervezése és levezetése  

Rendezvény 

sorozat 

2016.12.01-

02. 
85 fő 

1. Beszámoló taggyűlés, 2016.01.15. 

Napirendi pontok: 

 Beszámoló a MHTT és a tüzér szakirány feladatairól 

Előadó: Dr. Szabó Tibor alezredes  

 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 
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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 vég-

rehajtott egyhetes szakmai foglalkozás eredményeit. Beszámolt a XI. MH szintű Tüzérlövésszaki 

verseny levezetéséről és a csapatok által elért eredményekről. Ismertette a Tüzér 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 írásban 

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 fe-

ladatai közé, 8. folyószámmal bekerült a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesülettel létesített mun-

kakapcsolat. 

2. 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 Tűzérlövésszaki 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 Hekei József htj. vezetésével. 

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

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. tüzér-

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

Az „egy mérkőzésen a legkevesebb lőszerfelasználással győzelmet elérő” csapat részére Dr. Ru-

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

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

zetésével szerzett meg, 168 db lőszer felhasználásával elért győzelemmel. 
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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 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. 

3. 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 eltérő-

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

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

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

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

bor megkoszorúzása volt, amire 12.01.-n, csütörtökön került sor. Dr. Szabó Tibor alezredes a 

Műveleti 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, megbí-

zott parancsnok, valamint Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pa-

rancsnoka. A belső ünnepségen nem került sor a harmadéves tüzér tisztjelöltek tüzérré fogadásá-

ra, 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 más-

nap, 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 eseményre a 

komáromi Monostori erődben került sor. Az esemény az elöljáró ünnepi üdvözlő levelének fel-

olvasásával kezdődött. Az állománygyűlésen a szokásoknak megfelelően elismerések átadására 

került sor a tüzér fegyvernem érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen. 

Az állománygyűlés zárásaképpen a jelenlévők egy személyes hangulatú ünnepi beszédet hall-

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

Közhasznú Egyesület hagyományőrző tüzér-tisztjétől. 

Az esemény következő színfoltja és igazi érdekessége a rövid hadtörténei bemutató, és tüzér-

avatás volt, amit ugyancsak az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Köz-

hasznú Egyesület hagyományőrzőinek és Nagy Péternek köszönhettek a tüzérek. A hagyomány-

őrzők – és felügyeletük alatt a tiszteletbeli tüzérré avatandó Bíró László alezredes és Holdonner 

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 tör-
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ténő elfogyasztása is, a hagyományőrzők fegyvereinek és korabeli eszköz-gyűjteményének be-

mutatása követett, aminek során több szabadságharc korabelit idéző, működő puska és karabély 

kipróbálására 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. A Borbála-napi rendezvény-sorozaton szervezőként, rendezőként, illetve meghívott 

vendégként általában a szakosztály tagság 50 %-a, 13 fő vett részt. 

Megállapítható, hogy a különböző rendezvényeken szervezőként, rendezőként, illetve meg-

hívott 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. 

 

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 

Terve 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. 

 

 

Budapest, 2016. december 19. 

 

 

Készítette: 

Andóczi Balogh Ádám százados 

szakosztály titkár 

 

 

 

Elfogadásra javaslom! 

Budapest, 2016. december 20. 

 

 

Dr. Szabó Tibor alezredes 

szakosztály elnök 


