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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”. Ugyanakkor örvendetes tényként
könyvelhetjük el, hogy sikerült megőriznünk integráló szerepét, bár ebben az évben létszámunk
nem bővült. Az 1998. év végén megalakult szakosztály az eltelt tizenegy évben elismerésre méltó eredményeket ért el. A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2013. évben végzett munkáról az
alábbiakban számol be a Szakosztálynak.
Összességében 2013. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak:
o Tagság létszáma 2013-ban:
o Kilépett 2013-ban:
o Tagdíjfizetés elmulasztása miatt
tagsága megszűnt
o Új tagként belépett 2013-ban:
o Létszám összesen:
o Tagdíjat befizette:

27 fő;
0 fő;
1 fő
0 fő;
27 fő;
20 fő (76.9%)

A 2013. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevételével a tervezett feladatok mellett kettő kiemelt rendezvényt szerveztünk:
 2013.01.29. A magyar tüzérség 1913 -2013”rendezvénysorozat, Tudományos szakmai
konferencia + szakmai vetélkedő
 2013.03.29. Modern haditechnikai eszközök bemutatása, Nemzetközi tudományos konferencia
A szakosztály tagjai közül







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

a Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím tulajdonosai.
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2.

A 2013. évi tevékenység értékelése

A Tüzér szakosztály a 2013. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat eredményesen teljesítette. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 15-17 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 Szakosztály vezetősége a tagság nevében ezúton is köszönetet mond támogatóinak – Pintér Művek, Pálos Mérnöki és Tanácsadó Kft, Ericcson Magyarország Kft, Artifex Tréning Kft és
az MH EI Zrt – hogy lehetővé tették rendezvényeink színvonalas lebonyolítását.

Fsz.
1.

Téma
„A magyar tüzérség 1913 2013”rendezvénysorozat

2. Modern haditechnikai eszközök bemutatása

Típus

Időpont

Részvétel

Tud. konferencia + szakmai
vetélkedő
Nemzetközi

2013.01.29.

145 fő

2013. 03.19.

82 fő

tudományos
konferencia

3.
4.

A IX. MH szintű Tüzérlövésszaki Verseny
levezetése

Szakmai verseny

2013.10. 2830.

93 fő

Tüzér fegyvernemi „Borbála napi” rendez-

Rendezvény

2013.12.03-

220 fő

vénysorozat megszervezése és levezetése

sorozat

07.

1. A NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék tüzér oktatói és a Magyar Hadtudományi
Társaság Tüzér szakosztályának tagjai - együttműködve a HM HVK, HM HIM, az MH ÖHP
kijelölt személyeivel, kiemelten a nyugdíjas tüzér szervezetekkel -„A magyar tüzérség 1913 2013” címmel, a fegyvernem megalakulása és a fegyvernemi tisztképzés beindításának 100. évfordulója alkalmából, 2013. 01. 29-én a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Kampuszon ünnepi rendezvénysorozatot szerveztek. A rendezvény sorozat első programeleme, a tüzér konferencia (emlékülés) a Díszteremben kezdődött. A Tolnai, Magyar Királyi 12. honvéd tábori tüzérosztály történelmi zászlójának fogadását, majd az elnökség bevonulását követően, prof. Dr. Csikány
Tamás ezredes levezető elnök nyitotta meg az emlékülést. Az előadások gerincét a tüzérség
szervezetének, haditechnikai eszközeinek, a tüzértiszt és tiszthelyettes képzés történelmi környezetben való bemutatása ismertetése képezte.
Az 1913-1918-as időszak főbb eseményeit Dr. Gulyás Géza alezredes, az 1922-1945 közötti
időszak tüzér vonatkozású eseményeit Dr. Kovács Vilmos ezredes és Mucsy Iván ny. százados,
az 1945-1990 közötti időszakot prof. Dr. Szendy István ezredes, míg 1990-től napjainkig tartó
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időszak tüzér vonatkozású eseményeit Dr. Szabó Tibor alezredes ismertette. A délelőtti konferencia záró részében, a hosszú idejű együttműködésünk alapján, a Rheinmetall vállalat magyarországi képviseletének nevében Pálosné Jeszenszky Márta (Pálos kft.) köszöntette a részvevőket.
A rövid köszöntőt követő előadásában a német vállalat által gyártott tüzérségi lövegek és lőszerek jelenlegi fejlesztési eredményeit villantotta fel. Az előadó meghívta a jelenlévőket a Műveleti
Támogató Tanszék által 2013.03.19-én rendezendő, a Rheinmetall és más német vállalatok legújabb fejlesztéseiket bemutató konferenciájára.
A rendezvénysorozat következő programját a vitéz nemes Barankay József századosról elnevezett tanterem avatása képezte, ahol a meghívott vendégek és Barankay József százados családjának képviselői is megjelentek. Az avatás előkészítésében és a helyszín berendezésében a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai sok segítséget nyújtottak.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte a HVK vezérkar főnöke, Dr. Benkő Tibor vezérezredes Úr is.
Ezt követően kezdetét vette „a nemzedékek szakmai vetélkedője”. Ennek keretében hatfős
csapatok (2 fő nyugállományú tüzér, 2 fő csapattiszt és 2 fő III., illetve IV. éves tüzér honvéd
tisztjelölt) mérték össze szakmai tudásukat. A hat csapat egyik része elméleti vetélkedőn vett
részt, míg a másik része a Baglyas tűzvezető szimulátoron végrehajtott tűzfeladatok lövésével
bizonyította szakmai felkészültségét. Az életkorát tekintve „tüzér nemzedék csapatok” mind a
hazai lőszabályzat, mind az A ARTY P-1 NATO STANAG-ben leírt belövési módokat és eljárásokat alkalmazhatták. A gyakorlati verseny gyakorlati feladatait Tamás Attila ny. alezredes a
HM EI Zrt. munkatársa készítette elő. Az emlékülésünk legfőbb célkitűzését, nevezetesen, hogy
a magyar tüzérség létezésének 100. évfordulóját együtt ünnepelje a tüzérség állományába tartozó
összes generáció, sikeresen teljesítettük. Nagy örömünkre a konferencián és azt követő rendezvényeken, együttesen 145 fő ünnepelte a magyar tüzérség megalakulásának 100. évfordulóját,
akiknek az egyöntetű véleménye az volt, hogy bensőséges szép ünnepet tartottunk. A rendezvényen szervezőként, rendezőként, illetve meghívott vendégként a szakosztály tagságának 60%-a
vett részt.
2. Az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató
együttműködve a Hadtudományi Társasággal és a Pálos Mérnöki Iroda Kft-vel 2013. március
19-én a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi kampuszon „Modern haditechnikai eszközök bemutatása” címmel konferenciát szerveztek, ahol német hadiipari cégek előadást tartottak az általuk
gyártott legfontosabb fegyverekről, lőszerekről.
A konferencia vendégei a Rheinmetall Defence AG és a Dynamit Nobel Defence GmBH
üzemek és magyarországi képviselőjük, a Pálos Mérnöki Iroda Kft. voltak.A két cég egy–egy
képviselője előadásaikban bemutatták azokat a trendeket, amelyek a fegyveres erők tevékenységéhez szükséges, a mai kor követelményeinek megfelelő fegyvergyártást jellemzi. Mindkét előadó beszélt a békeműveletekben résztvevő erők tapasztalatainak feldolgozásából következően, a
fegyverek hatótávolságának, hatásosságának, találati pontosságának növelési elvárásairól és a
járulékos károk elkerülésének lehetőségeiről. Kiemelten fontosnak tartották a fenti követelmények teljesítése mellett az erők védelmének, feladatainak való megfelelést is.
Dr. Moritz Vischer, a Rheinmetall mérnöke először bemutatta a céget és azokat a területeket,
amelyek a fő profiljukat képezi a fegyvergyártás területén. Az üzem leg-fontosabb gyártási területei a haderő számára a gyalogsági fegyverek és lőszerek, tüzérségi lövegek lőszerek (beleértve
a légvédelmi eszközöket is), aktív és passzív páncél védelemi eszközök. Az előadás további része a tüzérségi rendszerek fegyverzeteiről szólt.
A következő előadó által hozott információ ugyancsak nagy érdeklődésre talált. A Dynamit
Nobel volt a lőtávolság, a páncél átütő képesség növelése, illetve a tandem lövedékekkel a réte4

gelt páncélzat átütése Defence cég képviselője, Ehfried Schillinger úr a vállról indítható rakétarendszereket mutatta be.
Az előadók sok új és érdekes információkat adott át a jelenlévőknek. A hallgatóság (82 fő)
rendívül sokszínű volt, mert jelen voltak az oktatóik vezetésével a tisztjelöltjeink, a csapatoknál,
törzsekben szolgáló tisztjeink, az új technikai irányzatokat be-mutató sajtóorgánumok vezetői és
nem utolsó sorban a hadsereg élete iránt érdeklődő nyugdíjas tisztjeink is. A rendezvényen szervezőként, rendezőként, illetve meghívott vendégként a szakosztály tagságának 50%-a vett részt.
3. A 2005-ben a ZMNE KLHTK Műveleti Támogató Tanszék oktatói állománya által újra felélesztett Tüzérlövésszaki Verseny immár kilencedszer került megrendezésre, A 2013-ban meghirdetett IX. Tüzérlövésszaki Versenyre 7 helyőrségből (Budapest, Hódmezővásárhely, Debrecen, Szentendre, Szolnok, Várpalota, Tata) húsz 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 2013.október 28-án érkeztek be a szimulációs központba. A csapatok 10. 29-én öt csoportban körmérkőzésekkel vettek részt a viadalban.
A versenyzők feladata az volt, hogy egy virtuális terepen pusztítsák az ellenség céljait. A délelőtti és délutáni körmérkőzések befejeztével kialakult a másnapi döntőbe jutott csapatok köre.
A verseny résztvevői 10. 29-én tisztelegtek az 1994. július 25-én, a várpalotai lőtéren bekövetkezett tragikus kimenetű 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. A döntőbe jutott hat csapat (5
csoportelső és a legjobb 2. helyezett csapat) 10.30-án délelőtt kieséses rendszerben kezdte a versengést, majd a győztes csapatok körmérkőzéses rendszerben döntötte el az 1-3. helyezéseket.
Igen örvendetes ténynek tartjuk, hogy a vetélkedés során az első helyezést az NKE HHK MTT 2.
csapata érte el. A rendezvényen versenybírósági tagként, szervezőként, teremfelelősként, illetve
meghívott vendégként a szakosztály tagságának 40%-a vett részt.
3. A NKE HHK tábori tüzérei 2013-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a SzentBorbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. A rendezvénysorozat nyitó
napja 2013. 12. 03-án az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála szobornál kezdődött. Ebben
az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket 12. 04-én Tatán, az MH 25.
Klapka György Lövészdandár laktanyájában ünnepelték.
A központi rendezvényt az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály, a 36. páncéltörő
rakétaosztály parancsnokai és a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszékének oktatói és az
MHTT Tüzér szakosztály tagságának egy része szervezték. A rendezvény ünnepi állománygyűléssel kezdődött, majd a IX. Tüzérlövészaki Verseny nyertesei és jutalmazottjai vehették a kupákat és az ajándéktárgyakat. Az állománygyűlésen első alkalommal mutatták be az egykori Magyar Királyi 12. Honvéd tábori tüzérosztály restaurált csapatzászlaját. A zászlót a tolnai állomáshelyű tüzérosztály. A zászlót 2006 végén hozta vissza Magyarországra Dr. Kocsis Sándor, az
ohioi nemzeti Gárda ny. ezredese, amit későbbi anyagi támogatásának köszönhetően az idei tüzérnapra sikerült szakszerűen restaurálni. A zászlót Dr. Szabó Tibor alezredes, a NKE MTT tanszékvezetője vette át megőrzésre. A telephelyen a tiszteletbeli és a III. éves tüzér tisztjelöltek
tüzérré avatásával, illetve a III. évesek eskütételével folytatódott. A központi ünnepség a laktanya étkezdéjében megtartott állófogadással zárult, ahol Sándor Zsolt dandártábornok, a házigazda alakulat parancsnoka mondott pohárköszöntőt. Az NKE Műveleti Támogató Tanszék Tüzér
szakirányának képviselői 2013.12.07-én részt vettek a Mátyás templomban megtartandó, Szent
5

Borbála tiszteletére celebrált ünnepi misén is. A rendezvényen szervezőként, rendezőként, illetve
meghívott vendégként a szakosztály tagságának 65%-a vett részt.
A felsorolt rendezvények alapján látható, hogy a Szakosztály több, országos szintű esemény
(verseny, konferencia) szervezését és lebonyolítását vállalta magára, illetve igyekezett hatékonyan és aktívan részt venni ezek végrehajtásában. A rendezvényeken szervezőként, rendezőként,
illetve meghívott vendégként általában a szakosztály tagságának mintegy 50 %-a vett részt.
A Szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2014-ben (2013. eleje) a Tüzér Figyelő
összevont, 2013.1-2. számát jelentettük meg.

3. 2014. évi elképzelések, tervek
2014-ben a Szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk szakosztályülést (illetve rendezvényt), amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. A szakosztályülések tervezett időpontjait a Szakosztály 2014. évi Tudományos Kutatási Terve tartalmazza.

4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire
A Szakosztály a 2014. évi kutatási tervében felvállalt témakörök szakmai specialitásából
adódóan Magyar Hadtudományi Társaság szintű rendezvényt nem tervez.

5. Elismerésekre
Szakosztály elnöksége az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkája eredményeként:


Andóczi - Balogh Ádám főhadnagyot,



Dr. Furján Attila ny. alezredest javasolja tárgyjutalomra.

Budapest, 2014. január 06.

Készítette:
Andóczi Balogh Ádám főhadnagy
szakosztály titkár

Elfogadásra javaslom!
Budapest, 2014 január 07.
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Dr. Szabó Tibor alezredes
szakosztály elnök
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