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BESZÁMOLÓ 

a 2003. évben végzett tevékenységről 

 

 

I. 

 

A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a 

2003. évi Tudományos Kutatási Terv-ében foglaltaknak megfelelően, összességé-

ben eredményesen tevékenykedett, sikeres évet zárt. Az 1998. év végén megalakult 

szakosztály az eltelt öt évben elismerésre méltó eredményeket ért el. Kiemelked-

nek ezek közül az 1999 óta évente rendszeresen megrendezett, nemzetközi szintű 

tudományos-szakmai konferenciák, amelyeknek egyik fő szervezője és rendezője a 

szakosztály volt. 

 

II. 

 

A szakosztály tevékenységének részletes ismertetése 

 

1998. december 04-én, húsz alapító tag létrehozta a Tüzér szakosztályt. Az 

alapítók szándéka szerint a szakosztály azzal a céllal jött létre, hogy tudományos 

alapossággal művelje a fegyvernem feladatait megalapozó elméleti tevékenységet, 

gyűjtse maga köré az elméleti kérdésekkel foglalkozó, továbbá a kiképzést és a 

gyakorlati munkát irányító szakemberek népes csoportját, oldja az elméleti és gya-

korlati kérdésekkel foglalkozók soraiban tapasztalható ellenérzéseket. 

Örvendetes, hogy az elmúlt évben 3 új tag jelentkezett tagjaink sorába. Ez is 

bizonyítja, hogy a szakosztály aktív és olyan tevékenységet folytat, amellyel képes 

felkelteni a szakterülettel foglalkozók, vagy az azzal kapcsolatba kerülők érdeklő-

dését. A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően rendezvényeinken rendszere-
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sen jelentős részvételt regisztrálhatunk. Ugyanakkor, a teljes képhez sajnos az is 

hozzátartozik, hogy 3 volt tagtársunk (Kanyó Krisztián fhdgy, Horváth Mihály 

nyá. alez., Dervarics Ferenc alez.) kilépett a szakosztályból, pontosabban jelezte, 

hogy mivel nem kíván a szakosztályban tevékenykedni, nem hajlandó tagdíj-

elmaradását sem rendezni. Ennek megfelelően töröltük őket a szakosztály névsorá-

ból. A Hadtudományi Társaság eltökélt szándéka, hogy a tagdíjfizetési morált je-

lentősen javítani fogja. Ennek része, hogy aki tagdíj elmaradását felszólítás ellené-

re sem rendezi, azt ki kell zárni a szakosztályból. Sajnos, az ezt célzó felszólítások 

a nyilvántartások pontatlansága miatt esetenként tévesen kerültek kiküldésre, ezért 

az érintettektől ez úton is szeretnénk elnézést kérni. A rendezvények előkészítésé-

vel, megszervezésével kapcsolatos feladatokat továbbra is a 2001. évi beszámoló 

szakosztályülésen megválasztott, kibővített elnökség végezte, amelynek tagjai:  

- A szakosztály elnöke  Dr. Szendy István ezredes; 

- Alelnökei Szelei György alezredes; 

   Dr. Felházi Sándor mk. alezredes; 

- Titkára Petrovics Mihály őrnagy. 

A 2002. évi decemberi beszámoló taggyűlésen elfogadott 2003. évi “Tudo-

mányos Kutatási Terv” szerint négy szakosztály rendezvényt terveztünk. Ezen 

rendezvények tartalma a következő. 

2003. március 13 – 14 -én a Gödi honvédüdülőben a szakosztály megtar-

totta első klubnapját, ahol a 

„Pilóta nélküli felderítő repülőgépek alkalmazása háborús és nem háborús 

műveletekben” 

címmel egy kétnapos konferencia keretében kaptunk tájékoztatást arról, hogy hol 

tartanak napjainkban az ezzel kapcsolatos kutatások a szövetséges országokban és 

hazánkban. A téma aktualitását és az érdeklődés nagyságát bizonyítja, hogy a HM 

Technológiai hivatal, a ZMNE Elektronikai hadviselés tanszék, Hadműveleti – 

harcászati tanszék, Felderítő tanszék, Határőr tanszék, a BJKMF Fegyverzet-
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technikai tanszék és nem utolsósorban a Tüzér tanszék előadóinak jóvoltából több, 

mint tíz előadás, több korreferátum és számos hozzászólás segített megismerni ezt 

a napjainkban egyre intenzívebben kutatott és művelt területet. Megismerkedhet-

tünk a hadműveleti-harcászati mélységben alkalmazható pilótanélküli felderítő re-

pülőgépek képviselőivel éppúgy, mint az egyes harcos tevékenységét támogató 

repülő eszközökkel. A kétnapos rendezvény anyagát a szakosztály az egyetem tá-

mogatásával megjelentette a Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 

konferenciakiadványaként. 

A rendezvényt Dr. Szabó József nyá. vörgy., a Magyar Hadtudományi Társa-

ság elnöke nyitotta meg, ahol 2002. évben végzett munkájuk elismeréseként, a 

szakosztály elnökségének javaslatára tárgyjutalomban részesítette  

- Milos Attila ezredes; 

- Dr. Felházi Sándor mk. alezredest; 

- Dr. Furján Attila alezredes; 

- Dr. Mlinárik László alezredes; 

- Ruszin Romulusz őrnagyot. 

Munkájukhoz ezúton is gratulálunk. 

A Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztálya soron következő, 2. negyed-

éves rendezvényét 2003. június 04-én tartottuk a várpalotai Központi Gyakorló- és 

lőtéren. A rendhagyó helyszínt az indokolta, hogy tagság jelentős része ebben az 

időszakban a Tüzér tanszék által szervezett és vezetett éleslövészeten és harcászati 

gyakorlaton vett részt, így indokoltnak látszott kihasználni a kínálkozó alkalmat 

annak érdekében, hogy az egyébként is rendkívül elfoglalt állományt ne terheljük 

felesleges utazásokkal. A másik nyomós ok az volt, hogy hosszas előkészítés és 

szervezést követően sikerült Magyarországra hozni és bemutatni egy korszerű, 

bunkerek, fa- föld erődítmények, vasbeton szerkezetek rombolására alkalmas, a 

Dynamit Nobel GmbH és a Diehl Stiftung & Co. által kifejlesztett fegyvert, a  

Bunkerfaust DM32-t.  Fejlesztése 1993-ban kezdődött Németországban azzal a 
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céllal, hogy egy könnyű, alacsony karbantartási igényű, egy ember által hordozha-

tó, költség-hatékony, ugyanakkor nagy tűzerejű fegyvert fejlesszenek ki, amely 

egyaránt alkalmas Alacsony Intenzitású Konfliktusokban (Low Intensity 

Conflicts), hagyományos katonai műveletekben és helységharcban történő alkal-

mazásra is. Az elkészült rendszert – amelynek alapját a Panczerfaust 3 kézi páncél-

törő rakétarendszer képezi – sikerrel próbálták ki az Amerikai Egyesült Államok-

ban, a német hadseregben történő rendszeresítése pedig megtörtént. Ezzel az esz-

közzel egyébként a közelmúltban bemutatót és éleslövészetet is végrehajtott a tan-

szék. Igaz ugyan, hogy nem kifejezetten tüzérségi eszköz, ugyanakkor egy olyan, a 

kor színvonalának és a vele szemben támasztott követelményeknek minden tekin-

tetben megfelelő fegyverről van szó, amely megérdemli a támogatást. 

A 3. negyedévi szakosztályülésre szintén egy nem hagyományos helyszínen, a 

Balatonkenesei Honvéd Üdülőben került sor. A rendezvény két napban került meg-

tartásra. Az első nap témája a Magyar Honvédség Védelmi Felülvizsgálatának 

eredményei, hatásai a tüzérség és a Nemzetvédelmi Egyetem vonatkozásában. 

Mindannyiunk előtt ismertek azok a következtetések, és érvek, amelyek ennek, a 

csaknem egy évig tartó folyamatnak az eredményeként megszülettek, hiszen napja-

inkban már ezeknek a végrehajtása, vagy a végrehajtás előkészítése is elkezdődött. 

Néhány, akkor még nem tisztázott kérdésben (pl. az új szervezetben rendszeresí-

tendő fegyverek típusa, stb.) mára döntés született, így sajnos biztosnak tűnik, 

hogy – ha a tüzér kultúra és szakmai hozzáértés egésze nem is – a tüzér fegyver-

nem korábbi sokszínűsége, a rendelkezésre álló eszközök (lövegek, felderítő és 

egyéb eszközök) széles skálája megszűnik. Az új helyzetben kell megtalálni azokat 

a lehetőségeket, amelyek biztosítják egyrészt a fegyvernem, másrészt a hozzá kap-

csolódó ismeretanyag és tapasztalat megőrzését, sőt, továbbfejlesztését. 

A második napon szakmai előadások megtartására került sor. A bevezető 

előadásokat a Tüzér tanszék szakcsoport-vezetői, MHTT tagok tartották azzal a 
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céllal, hogy bemutassák a résztvevőknek az egyetemen folyó tüzér szakmai kép-

zés folyamatát, aktuális eredményeit és természetesen nehézségeit, problémáit 

is. Szót ejtettünk a saját tüzérségünk és a NATO tüzérség által alkalmazott 

lőszabályok, eljárások különbségeiről, az adoptáció nehézségeiről, valamint az 

ezek megoldására szolgáló javaslatokról. Beszéltünk a harcászati elvek és eljárá-

sok bennünket érintő változásairól éppúgy, mint a harcszolgálattal kapcsolatos 

kérdésekről. A téma különleges aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy a betervezett és a tanácskozás folyamatában jelzett problémák megbeszélé-

sét a vélemények és hozzászólások nagy száma miatt a rendelkezésre álló idő 

alatt koránt sem tudtuk befejezni. Ez is bizonyítja, hogy a napjainkban történő 

változások problémák sokaságát vetik fel, amik megoldására közös erőfeszítése-

ket kell tennünk. 

A következő, és egyúttal valószínűleg a legnagyobb jelentőségű rendezvény 

Magyar Tudomány Napja megünnepléséhez kapcsolódó rendezvénysorozat kere-

tében 2003. november 14-én megtartott  

„A magyar tüzérség képességeinek fejlesztése a jövő kihívásainak 

tükrében” 

című nemzetközi tudományos szakmai konferencia volt.  

A konferencián jelen voltak a jelenleg főiskolai alapképzésben résztvevő 

hallgatók, a csapatok gyakorlati szakemberei, vezetői, a hadtudomány vezető kép-

viselői és német, cseh, stb. szakemberek is.  

A konferencia célként fogalmazta meg, hogy áttekintést adjon a tüzérség és a 

tűztámogatás, mint összhaderőnemi kategória jelenlegi és a szervezeti átalakulások 

befejezése utáni lehetőségeiről, helyéről és szerepéről a katonai műveletekben. Az 

elhangzott előadások alapján megismerhettük a Szárazföldi Parancsnokság ezzel 

kapcsolatos elképzeléseit csakúgy, mint a Nemzetvédelmi Egyetemnek a témával 

kapcsolatos álláspontját.  
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A konferencia sikeréhez jelentősen hozzájárult, hogy nem csak a problémák 

felvetése, hanem az azokra adandó válaszok alternatíváinak kidolgozására való tö-

rekvés jellemezte. Már korábban több fórumon megfogalmazódott és itt is érezhető 

volt, hogy a nemzeti haderő 2013-ig tartó hosszú távú fejlesztési koncepciójának 

megfelelően meg kell fogalmazni azokat a fontos feladatokat és fejlesztési terüle-

teket, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar tüzérség képes legyen a ráháruló 

speciális feladatok ellátására. Számos hazai és külföldi előadó szólalt meg azzal a 

céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet olyan korszerű, a NATO tagországok által 

használt eszközökre, amelyek továbbra is alapját képezhetik a technikai eszközök 

elengedhetetlen korszerűsítésének. 

A konferenciával egyidőben, annak társrendezvényeként szakmai kiállítás ke-

rült megrendezésre a Díszterem előterében. A standokon vezető német cégek mu-

tatták be tevékenységüket, a tüzérséggel kapcsolatos fejlesztéseiket és eszközeiket. 

A konferencia jó visszhangot váltott ki mind az egyetemi, mind szakmai körökből.  

A szakosztályban végzett eddigi munkája elismeréseként a szakosztály elnöke 

emléklappal és könyvjutalommal szeretné megköszönni az alábbi tagjaink munká-

ját: 

- Ki legyen? 

- Ki legyen? 

Továbbra is alapvető elvnek tartjuk, hogy mindazon tüzér és nem tüzér kollé-

gák érdeklődésére számítunk, akik a szakosztály munkája, az általunk feldolgozott 

témák iránt érdeklődnek, illetőleg abban részt kívánnak venni. Várjuk a tevékeny-

ségünkkel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a munkánk minél színvonala-

sabb végzése érdekében. Jó példa erre, hogy rendezvényeinken a létszám mindig 

húsz fő fölött van. A szakosztály klubnapjai nyitottak, azon bárki részt vehet, ott 

megnyilatkozhat, függetlenül attól, hogy tagja-e a társaságnak, vagy nem.  
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III. 

A szakosztály publikációs tevékenysége 

A szakosztály tagjai közül többen is éltek az ismereteik publikáció formájá-

ban történő szélesebb körben való ismertetéssel.  

Az éves tervben megfogalmazottak szerint elkészült a TÜZÉR FIGYELŐ 2003. 

évi első száma (a második jelenleg szerkesztés alatt áll),  amelyet a szakosztály 

folyóirataként, mint a tüzérséget bemutató kiadványt jelentettünk meg. A vállalá-

sunknak megfelelően már színes borításban tudtuk kiadni. Bízunk abban, hogy a 

következő években is évente két tudományos tartalommal megtöltött kiadvánnyal 

tudunk szolgálni a szakmánk iránt érdeklődők részére. Külön öröm, hogy ezen ki-

adványunkban aktív alkotómunkát fejtett ki néhány csapattiszt is, akik munkájára a 

jövőben is komolyan számítunk.  

A gödi konferencia anyagát, mint már azt említettem, a Nemzetvédelmi Egye-

temi Közlemények különkiadásaként tettük mindenki által hozzáférhetővé, továbbá 

az V. Nemzetközi Tüzér tudományos szakmai konferencia teljes írásos anyagát is 

2004. február végéig, mint a Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 2004/1. szá-

ma kiadhatjuk.  

Célunk az, hogy minél többet megtudjunk egymás életéről, munkájáról. Sze-

retnénk, hogy minél több tüzér és a fegyvernemhez kötődő kollégához eljutnának 

azok a gondolatok, amelyek a Magyar Honvédségben lezajlódó átalakulási folya-

matban foglalkoztatnak, érintenek bennünket. Továbbra is feladatunknak érezzük, 

hogy hírt adjunk magunkról és minél szélesebb körben, megismertessük eredmé-

nyeinket és azokat a problémáinkat, amelyeknek a megoldása nemcsak a fegyver-

nemünk gondja. Segítséget várunk – témaválasztások, kutatandó területek – a tü-

zérség kornak megfelelő képének (image-ának) kialakításához, javításához. 
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IV. 

A szakosztály 2002. évi gazdálkodása 

 

A Hadtudományi Társaság ez évi küldöttgyűlése megszüntette azt a gyakorla-

tot, hogy a szakosztályok rendelkeznek a tagjaik által befizetett tagdíj 60%-ával. A 

továbbiakban támogatást csak egyes rendezvényekhez tudnak biztosítani, amelyről 

minden esetben egyedi elbírálással döntenek a rendelkezésre álló pénzkeret függ-

vényében. A szakosztály igyekezett a rendezvényei biztosítására és finanszírozásá-

ra más módokat igénybe venni, ugyanakkor látni kell, hogy a rendelkezésre álló 

keret rendkívül szűkös. Sajnos a tagdíj fizetésével ez év során is problémák voltak, 

ennek kapcsán az MHTT küldöttgyűlés határozata alapján a nem fizető tagok tag-

sági viszonyát a Társaság 2003. októberi hatállyal megszüntette. Mindezek alapján 

Tagdíj befizetések:  

― Tagság létszám:    43 fő; 

― Tagdíjat befizette: 43 fő (100 %) 

A szakosztály szűkös keretei miatt a vezetés kérelemmel fordul a MHTT el-

nökéhez, hogy a Tüzér figyelő című szaklapunk megjelentetéséhez szükséges 

40.000 Ft. nyomdaköltséget biztosítsa. Az összeget sajnos nem kaptuk meg, ezért 

az Egyetemi Kiadó vezetőjéhez fordultunk, aki segített a nyomdai kiadásban. A 

jövőben szeretnénk elérni, hogy a „Jó magyar tüzérekért” Alapítvány kuratóriuma 

is anyagilag támogassa a rendezvényeinket, ezáltal továbbra is biztosított legyen a 

rendezvényeink színvonala. 
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V. 

A szakosztályunk tagságának helyzete 

Megállapítható, hogy a Hadtudományi Társaság egyik legnagyobb létszámú 

szakosztálya vagyunk. A mutatók szerint, amíg más szakosztályok ideiglenesen 

felfüggesztik a munkájukat, vagy a tagság érdeklődése ugrásszerűen csökken, ad-

dig a szakosztályunk létszáma az elmúlt évhez viszonyítva lényegében nem válto-

zott. A vezetőség véleménye, hogy a munkánk megítélésének ez az igazi eredmé-

nye. Megítélésünk szerint az ez évi, a tervekben megfogalmazott feladatokat telje-

sítettük, munkánk eredményes volt. 

 A vezetés a fentiek szerint számol be a szakosztálynak a 2003. év folyamán 

végzett tevékenységről, és egyben kérem a tagságot, hogy a vezetőség beszámoló-

ját fogadja el. 

Budapest, 2003. 12. 01. 

Készítette: 

 

Petrovics Mihály őrnagy 

szakosztály titkár 

 

 

Elfogadásra javaslom! 

Budapest, 2003. 12. 01. 

Dr. Szendy István ezredes 

szakosztály elnök 


