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B E S Z Á M O L Ó  

a 2010. évben végzett tevékenységről 
 

1. Statisztikai adatok (a Szakosztály létszámadatai, a vezetőség összetétele) 

1.1. A szakosztály létszámadatai: 

Az elmúlt években a tüzér fegyvernemet érintő negatív változások hátrányosan érintették 

szakosztályunkat is, ugyanakkor örvendetes, hogy sikerült megőriznünk integráló szerepét és 

létszáma még bővült is. Az 1998. év végén megalakult szakosztály az eltelt tizenkét évben elis-

merésre méltó eredményeket ért el. A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2010. évben végzett mun-

káról az alábbiakban számol be a Szakosztálynak. A 2009.és a 2010. évben 6 fő  mivel két éve 

már nem fizették a tagdíjat, illetve saját kérésükre    a szakosztály névjegyzékéből törlésre ke-

rültek. 

Összességében 2010. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak: 

― Tagság létszáma 2010-ben: 30 fő; 

― Kilépett 2009-2010-ben:   6 fő; 

― Új tagként belépett 2010-ben:   0 fő; 

―  Létszám összesen: 30 fő; 

― Tagdíjat befizette:  25 fő (67 %) 

1. 2.  A szakosztály vezetősége 

A Tüzér szakosztály 2010. január 28-án tartotta meg beszámoló taggyűlését, amelyen a 

tagság az elkövetkező 3 évre új vezetőséget választott (1. melléklet)..A titkos szavazást követően 

a szakosztály vezetősége a következő: 

 Dr Szabó Tibor alezredes, szakosztály elnök  

Eckhardt Zoltán alezredes, elnökhelyettes  

Salgó Béla nyá. alezredes, elnökhelyettes  

Berta Gábor főhadnagy, szakosztály titkár  

 

Örvendetes hír, hogy a Tüzér Szakosztály tagjai közül több tag is a Magyar Hadtudományi Tár-

saság Szakértője cím tulajdonosai. Ezek a következők: 

 Dr. Felházi Sándor mk. ezredes; 

 Dr. Furján Attila nyá. alezredes; 

 Dr Mlinárik László nyá. alezredes; 

 Dr. Szabó Tibor alezredes; 

 Kovács Gyula nyá. alezredes  

 Dr. Piroska György ka. 

2. A 2010. évi tevékenység értékelése 

A Tüzér szakosztály a 2010. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat eredményesen telje-

sítette. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 18  22 fő, ami – tekintettel arra, hogy a tag-

ság többsége már nem tüzér beosztásban szolgál,  vagy nyugállományú – jó eredménynek 
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mondható. A szakosztály egy jelentős része vidéki helyőrségekben él, ami megköveteli a szak-

osztályülések időpontjainak gondos egyeztetését. 

A Szakosztály ezúton is köszönetet mond támogatóinak – Pintér Művek, Pálos Mérnöki és 

Tanácsadó Kft, Ericcson Magyarország Kft, Artifex Tréning Kft – hogy lehetővé tették rendez-

vényeink színvonalas lebonyolítását. 

 

 

Fsz. Téma Típus Időpont Részvétel 

1.  Az MH struktúrájának változása a tüzér alegy-

ségek szemszögéből 

 

Szakosztály-

ülés 

2010. 

 április 8. 

20 fő 

(54%) 

2.  Tüzérségi éleslövészet megtekintése (közös 

rendezvény a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egye-

sülettel) 

Kihelyezett 

szakosztály 

ülés 

2010. 15 fő 

(50%) 

3.  A VI.. Artifex Tüzérlövésszaki verseny lebo-

nyolításában való részvétel 

 

Közös ren-

dezvény 

2010. 

November 

 22 –24. 

9 fő 

(30%) 

4.  

Az I. magyar OMLT tapasztalatai 

 

Szakosztály-

ülés 

2010. 

 December 

17. 

20 fő 

(54%) 

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Műveleti Tá-

mogató Tanszékének III. és IV. éves tüzér hallgatói (13 fő) – a 2009/2010.tanulmányi év megko-

ronázásaként – kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakor-

laton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ Várpalotai („Csörlőház-Baglyas-Szent-

györgyi erdő”) Gyakorló- és Lőterén. Május 25-én került sor az immár hagyományos nyílt nap 

megrendezésére, melyen az érdeklődők közelről tekinthettek bele a tüzérek munkájába. Ezen a 

napon az állomány közvetlen irányzású tűzfeladatokat hajtott végre D-20-as ágyútarackokkal, 82 

mm-es aknavetővel, illetve Fagot és Konkursz  IPTR-el. A ZMNE meghívott oktatóit, a meghí-

vott vendégeket, az MHTT Tüzér Szakosztály tagjait, a KLHTK II. éves leendő tüzér hallgatóit 

és a Gábor Áron Tüzér bajtársi egyesület (GÁTBE) tagjait Dr. Felházi Sándor mk. ezredes, a 

KLHTK dékánja köszöntötte. Ezt követően Dr. Szabó Tibor alezredes ismertette az állomány 

által az elmúlt héten végrehajtott feladatokat. Régi tüzér hagyomány, hogy az első lövést a tüzér 

fegyvernem kiemelkedő személyiségei adják le, ennek megfelelően az elsütő zsinórt Dr. Felházi 

Sándor mk. ezredes dékán és Török Miklós nyá. vezérőrnagy, a HM volt Tüzérfőnöke rántották 

meg. A nyílt nap zárásaként a résztvevők koszorút helyeztek el az 1994. július 25-én a várpalotai 

lőtéren bekövetkezett, tragikus kimenetű aknavető robbanás hősi halált halt tüzérei emlékének A 

rendezvényen a Tüzér Szakosztály tagjai közül 20-an vettek részt. 
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A Tüzér Szakosztály tagságából 2010.11.17-én öt fő vett részt (Dr. Sajtos Sándor alezredes, 

Eckhardt Zoltán alezredes, Kovács Gyula nyá. alezredes, Salgó Béla nyá. alezredes, Dr. Szabó 

Tibor alezredes) az MHTT megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából tartandó jubileumi 

közgyűlésen. 

A 2010.11.23-24-én megrendezett VI. Artifex Tüzérlövésszaki Verseny megrendezésében és 

levezetésében a szakosztály tagjai közül sokan kivették részüket. A Tüzérlövésszaki versenyre 

hét helyőrségből tizennyolc csapat jelentkezett, melynek helyszínéül a MH Bakony Harckiképző 

Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakorló Központja szolgált. Az MH BHK parancsnoki 

állománya és az Artifex Kft. munkatársai biztosították a vetélkedés zökkenőmentes és színvona-

las lebonyolítását. A csapatok november 22-én érkeztek be a szimulációs központba, ahol a ver-

senyt MH BHK parancsnoka Fürst Tamás ezredes nyitotta meg. A megnyitón részt vett az ÖHP 

képviseletében Csönge József alezredes és Ősz Csaba alezredes is. A megnyitót követően Dr. 

Szabó Tibor alezredes, a Tüzérlövésszaki verseny főszervezője ismertette a verseny lebonyolítá-

sának rendjét és szabályait.  Ezek után a Versenybizottság (Dr. Kálmán Ferenc ny. dandártábor-

nok, Dr. Szabó Tibor alezredes, Tamás Attila ny. alezredes, Kása István őrnagy, Tóth Barnabás 

őrnagy és Szabó Ferenc százados) a csapatok képviselőinek jelenlétében kisorsolta a másnapi 

selejtezők csoportbeosztását. A verseny szervezésében és megrendezésében a Tüzér Szakosztály 

állományából a következő személyek vettek részt: 

 Dr. Szabó Tibor alezredes, 

 Eckhardt Zoltán alezredes, 

 Ősz Csaba alezredes, 

 Dr. Mlinárik László nyá. alezredes, 

 Tamás Attila nyá. alezredes, 

 Fodor Mihály nyá. alezredes, 

 Petrovics Mihály őrnagy, 

 Tóth Barnabás őrnagy, 

 Andóczi B. Ádám főhadnagy. 

A Tüzér Szakosztály tagjai ebben az évben is részt vettek a tábori tüzérek központi fegy-

vernemi rendezvényén, amelyet 12. 03-án ismét Tatán, a 25. Klapka György Lövészdandár lak-

tanyájában ünnepeltünk. A központi rendezvényt a Lövészdandár Harci Támogató Zászlóaljának 

parancsnoki és a ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszékének oktatói szervezték. Az ünne-

pi rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték az MH ÖHP alakulatainak tüzér képviselői és a Gábor 

Áron Tüzér Bajtársi Egyesület tagjai is. 

Az ünnepi rendezvényen több Tüzér Szakosztály tag részesült különböző elismerésben: 

  „Az év tüzére”kitüntető elismerést Ősz Csaba alezredes az ÖHP Szárazföldi, Hadműveleti 

és Kiképzési Főnökség, kiemelt főtisztje érdemelte ki 

 A Műveleti Támogató Tanszék tüzér oktatói javaslatára, eddigi kiemelkedő oktatói tevé-

kenysége elismeréseként az Izsák Dezső emlékére alapított, a ”Jó Magyar Tüzérekért alapít-

vány” kuratóriuma a „Kiváló tüzér oktató” címet adományozott Dr. Furján Attila ny. ezre-

des részére 

 A tüzér hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítésében, az Artifex Tüzérlövésszaki verse-

nyek megszervezésében és eredményes levezetésében huzamos időn át tevékenykedő pa-

rancsnokok, oktatók és közalkalmazottak részére a Műveleti Támogató Tanszék tanszékve-

zetője ajándéktárgyat adományozott: 

1. Dr. Felházi Sándor mk. ezredes, a KLHTK dékánjának 
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2. Fodor Mihály ny. alezredesnek 

3. Tamás Attila ny. alezredesnek.  

A Szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2010-ben a Tüzér Figyelő 2009. évi 

összevont 1-2. számát jelentettük meg. 

 

3. 2011. évi elképzelések, tervek 

2011-ben a Szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk szakosz-

tályülést, amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. A szakosztályülések tervezett 

időpontjait a Szakosztály 2011. évi Tudományos Kutatási Terve tartalmazza. 

4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire 

A Szakosztály a 2011. évi kutatási tervében felvállalt témakörök szakmai specialitásából 

adódóan Magyar Hadtudományi Társaság szintű rendezvényt nem tervez. 

 

5. Elismerésekre 

2010-ben a Szakosztály tagjai közül a 2010.két fő részesült szakmai elismerésben: 

 Ősz Csaba alezredes (ÖHP) az „Év Tüzére” kitüntető címet kapta 

 Dr. Furján attila ny. alezredes Az év Kiváló Tüzér Oktatója kitüntető címet kapta 

A Szakosztály elnöke az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkája eredményeként: 

  jutalomra javasolja: Dr. Mlinárik lászló ny. alezredest               

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Andóczi B. Ádám 

mb.szakosztály titkár 

 

 

 

Elfogadásra javaslom! 

Budapest, 2011 január 21  

 

 

Dr. Szabó Tibor alezredes 

szakosztály elnök 


