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B E S Z Á M O L Ó  

a 2014. 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 vezetőség megítélése szerint a ki-

alakult helyzet több okra vezethető vissza. Ezek a következőek: 

  A tagság igen szétszórtan helyezkedik el, mozgósításuk a klubrendezvényekre igen 

nehézkes. 

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

a tüzér szakcsoport állományába tartozik, míg egy fő (Eckhardt Zoltán alezredes) 

már nem tartozik a tüzérség állományába, egy fő (Salgó Béla ny. alez.) pedig nyugál-

lományú. A szakcsoport oktatóinak egyéb leterheltsége, illetve Eckhardt alezredes úr 

más szakmai elfoglaltsága igen megnehezítik a vezetőség operatív ténykedését. 

 Nem sikerült a fiatal tiszteket mozgósítani arra, hogy a szakosztály keretében tudo-

mányos tevékenységet folytassanak. 

 A szakosztály rendezvények időpontjának meghatározásakor nehéz az egyetemi ok-

tatók és a csapattagozat elfoglaltságát koordinálni. 

Tagságunknak azzal a ténnyel is szembesülnie kell, hogy az MHTT 2014. február 28-án 

kelt Alapszabályzat 5.§. 4. pontja alapján kizárással szankcionálja az éves tagdíjat huzamosan 

nem fizető tagtársakat. Az Alapszabályzat értelmében a tagdíjat három éve nem fizető tagtársa-

kat automatikusan ki kell zárni a szakosztály tagságából.   

A Tüzér Szakosztály vezetősége a 2014. évben végzett munkáról az alábbiakban számol 

be a Szakosztálynak.  

Összességében 2014. évben a létszámviszonyok az alábbiak szerint alakultak: 

 Tagság létszáma 2014-ben:  26 fő; 

 Kilépett 2014-ban:      0 fő; 

 Tagdíjfizetés elmulasztása miatt    0 fő 

 Tagsága megszűnt        0 fő 

 Új tagként belépett 2014-ban:      0 fő; 

 Létszám összesen:    26 fő; 

 Tagdíjat befizette:     20 fő (77%) 
 

A beszámoló megírása időszakában kétéves tagdíjelmarása van Petrovics Mihály, Horváth 

Sándor, Bartók Sándor, Berta Gábor tagtársaknak; egyéves elmaradása van Eckhardt Zoltán és 

Andóczi Balogh Ádám tagtársaknak.  

A 2014. évi “Tudományos Kutatási Terv” és az év közben felmerült témák figyelembevéte-

lével a tervezett feladatok mellé más rendezvényt nem terveztünk.  
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A szakosztály tagjai közül:  

 

 Dr. Felházi Sándor mk. 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 2014. évi tevékenység értékelése 
 

A Tüzér szakosztály a 2014. évre szóló rendezvénytervében foglaltakat eredményesen telje-

sítette. A rendezvényeken való részvétel átlagosan 14-16 fő, ami – tekintettel arra, hogy a tagság 

többsége már nem tüzér beosztásban szolgál, – vagy nyugállományú – jó eredménynek mondha-

tó. A szakosztály tagságának jelentős része vidéki helyőrségekben él, ami megköveteli a szak-

osztályülések időpontjainak gondos egyeztetését. 

A bevezetőben leírt sötét helyzetképet kissé árnyalja az a tény, hogy a Tüzér Tanszék (ké-

sőbb Műveleti Támogató Tanszék) és a Tüzér Szakosztály összefogásával 2005-ben beindult 

kutatási folyamatok nemcsak a leendő tüzértisztek szakmai felkészítésébe, hanem a csapatok, 

kiemelten a 101. ágyú-tarackos tüzérosztály szakmai felkészítésébe is beépültek. A szakosztály 

tagjai által (Petrovics Mihály – Piroska György – Szabó Tibor) kidolgozott” a NATO STANAG 

időjárás-jelentések átalakítása GOSZTY szabvány időjárás-jelentéssé” átalakító programot már 

nemcsak a főiskolai BsC alapképzés keretében oktatjuk, hanem ez év őszén a 101. ágyú-tarackos 

osztály a gyakorlatban is sikeresen alkalmazta. Erről a tevékenységről Lökösházi Béla őrnagy, a 

101. ágyú-tarackos osztály jelenleg megbízott parancsnoka, a szakosztály ülésen részletesen be 

fog számolni.   

2006-ban a szakosztály tagsága a STANAG 2934 (A ARTY P1 Tüzérségi eljárások), ké-

sőbb az A ARTY P-1 (B) fejezeteit feldolgozta és közösen értelmezte. A STANAG előírásai a 

tüzérlövéstan és tűzvezetés tantárgyba beépítésre kerültek. A STANAG-ben rögzített két alapve-

tő belövési mód két eljárása (lézertávmérős és bázisvonalas eljárás) 2007-ben bekerült a tüzér 

szakirány képzésébe, 2008-tól a tűzfeladatok végrehajtását a Baglyas szimulátoron gyakoroltat-

tuk be, míg 2010 óta a hallgatók a tűzfeladatokat már a tüzérségi éleslövészetek során hajtják 

végre. Hasonló kezdeményezés történt a csapattagozatnál is. A 25. KGY Lövészdandár tüzér 

tisztjei már néhány éve sikeresen készítik fel a lövész tiszteket és tiszthelyetteseket a tüzérségi 

tűz igénylése (kérése) és a tüzérségi tűz megfigyelése tárgykörökben. E sikeres kezdeményezés 

úttörői közül meg kell említeni Bartók Barnabás őrnagy és Kása István alezredes szerepét. Az is 

örvendetes tény, hogy a kezdeményezéshez az MH Altiszti Akadémia is csatlakozott. Molnár 

Béla őrnagy vezetésével 2013-tól a lövész tiszthelyettesek ilyen irányú felkészítését a tüzér szak-

csoport éleslövészeteire tervezik.  

A másik alapvető tüzér STANAG, az A ARTY P5 (A tüzérség harcászati doktrínája) már 

2005-ben bekerült a főiskolai alapképzés programjába. Dr. Furján Attila ny. alezredes a tüzér 

hallgatók tüzér harcászat és harcvezetés felkészítésében a STANAG előírásait következetesen 

alkalmazza.  
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A Szakosztály vezetősége a tagság nevében ezúton is köszönetet mond támogatóinak – a 

Pintér Művek, a Pálos Mérnöki és Tanácsadó Kft, és az MH EI Zrt – hogy lehetővé tették ren-

dezvényeink színvonalas lebonyolítását. 

2014-es rendezvényeink: 

 

Fsz. Téma Típus Időpont Részvétel 

1.  Nyílt nap a tüzérségi éleslövészet keretében Nyílt nap 2014.06.03. 68 fő 

2.  
A X. MH szintű Tüzérlövésszaki Verseny 

levezetése 

Szakmai  

verseny 

2014. 11. 

17-19. 
72 fő 

3.  
Tüzér fegyvernemi „Borbála napi” rendez-

vénysorozat megszervezése és levezetése  

Rendezvény 

sorozat 

2014. 12. 

03-06. 
220 fő 

 

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti 

Támogató Tanszék III. és IV. éves tüzér honvéd tisztjelöltjei (16 fő) – a 2013/2014. ta-

nulmányi év megkoronázásaként, kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egy-

bekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ „0” ponti 

Lőterén. Az NKE HHK tüzéreivel együtt gyakoroltak a MH Altiszti Akadémia (MH AA) 

tiszthelyettes hallgatói is. Az MH AA hallgatóinak tevékenységét Szabó Ferenc őrnagy 

irányította. A tüzérségi éleslövészetet az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. 

ágyútarackos osztály (pk. Kása István alezredes) és a 36. IPTR osztály állománya (pk. 

Szentes Gábor alezredes) szolgálta ki. Június 03-án került sor az immár hagyományos 

nyílt nap megrendezésére, melyen az érdeklődők közelről tekinthettek bele a tüzérek 

munkájába. A meghívott vendégeket Dr. Szabó Tibor alezredes, a Műveleti Támogató 

Tanszék tanszékvezetője, gyakorlatvezető köszöntötte. Ismertette az állomány által az 

elmúlt héten végrehajtott feladatokat. Ezen a napon az állomány közvetlen irányzású tűz-

feladatokat hajtott végre D-20-as ágyú-tarackokkal, 82 mm-es aknavetővel, illetve Fagot 

és Konkursz IPTR-el. A rendezvényen a szakosztály tagságának 45%-a vett részt. 

 

2. Az idén meghirdetett X. Tüzérlövésszaki Versenyre 6 helyőrségből (Budapest, Hódme-

zővásárhely, Debrecen, Szolnok, Várpalota, Tata) tizennégy csapat jelentkezett, melynek 

helyszínéül a MH Bakony Harckiképző Központ (BHK) Várpalotai Szimulációs Gyakor-

ló Központja szolgált. Az MH BHK parancsnoki állománya és a HM EI Zrt. munkatársai 

biztosították a vetélkedés zökkenőmentes és színvonalas lebonyolítását. A csapatok no-

vember 18-án délelőtt öt csoportban, körmérkőzésekkel vettek részt a viadalban. A ver-

senyzők 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 rend-

szerben küzdött a döntőbe jutásért. A döntőbe jutott három csapat 11. 19-én délelőtt kör-

mérkőzéses rendszerben döntötte el az 1-3. helyezéseket, melyek következtében az alábbi 

eredmény született. A vetélkedés során az első helyezést érte el, és a Tűzérlövésszaki 

Kupát egy évre elhódította: az MH Bakony Harckiképző Központ 2. csapata, Pk: 

Bobrovácz Balázs őrnagy.  

A X. Tüzérlövésszaki Versenyen a Tüzér Szakosztály állományából öten rendezőként, 

négyen meghívott vendégként és ketten csapattagként vettek részt. 
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3. A NKE HHK tábori tüzérei 2014-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a 

Szent-Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat. A rendezvényso-

rozat nyitó napja 2014. december 03-án az NKE szoborparkjában lévő Szent-Borbála 

szobornál kezdődött. Dr. Szabó Tibor alezredes a Műveleti Támogató Tanszék tanszék-

vezetője ismertette a rendezvénysorozat főbb eseményeit és rövid áttekintést adott a tüzér 

tisztképzés jelenlegi helyzetéről. A megemlékezés a Borbála szobor megkoszorúzásával 

fejeződött be, ahol az aktív tüzérek képviseletében prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, Dr. 

Szabó Tibor alezredes és a HVK HMCSF részéről Dr. Gulyás Géza alezredes koszorú-

zott. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Török Miklós ny. vezérőrnagy, Ga-

zsó Imre ny. ezredes és Szabó Zoltán ny. alezredes helyezte el a koszorút az emlékmű ta-

lapzatán. A rendezvényt jelenlétével több elöljáró, illetve volt tanszékvezető (Fekete Jó-

zsef ny. ezredes, Imre Jenő ny. ezredes és Dr. Felházi Sándor ny. mk. ezredes) is megtisz-

telte. 

A Tüzérek Borbála napi megemlékezéseivel és ünnepével összefüggésben tartották 

meg idén, december 04.-én, a magyar tüzérség fennállásának 101. évfordulóján, az egy-

kori 101. Szigetvári Zrínyi Miklós vegyes tüzérdandár helyőrségében, Pécsett a “101 éves 

a magyar tüzérség” elnevezésű konferenciát. A színvonalas konferencia megszervezésé-

ben kiemelkedő szerepet vállalt Eckhardt Zoltán alezredes, a Tüzér Szakosztály elnökhe-

lyettese. A Műveleti Támogató Tanszék képviseletében négy negyedéves tüzér honvéd 

tisztjelölt is részt vett. A szakosztály tagságából rendezőként egy fő (Eckhardt Zoltán 

alezredes), előadóként egy fő (Dr. Gulyás Géza alezredes), és meghívott vendégként né-

gyen (Kovács Gyula ny. alezredes, Horváth Sándor ny. alezredes, Dr. Szabó Tibor alez-

redes, Andóczi Balogh Ádám főhadnagy) vettek részt. 

Hozzá kell tenni, hogy Eckhardt Zoltán alezredes úr, a konferenciával egyidőben – 

együttműködve Pécs város önkormányzatával és HM HIM szakembereivel – „Magyar tü-

zérség a 20. században” című kiállítást szervezett. Ez a kiállítás 2015. június végéig a pé-

csi Csontváry Múzeumban megtekinthető. 

Ebben az évben a tábori tüzérek központi fegyvernemi rendezvényüket december 05-

én Tatán, az MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában ünnepelték. A központi 

rendezvényt az MH 25. KGY Lövészdandár 101. tüzérosztály, a 36. páncéltörő rakétaosz-

tály parancsnokai és a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszékének oktatói szer-

vezték. Ahogy az már hagyomány, idén is jutalmat és elismerést kaptak a fegyvernem ér-

dekében kiemelkedő munkát folytató tüzérek. Az „Év tüzére” szakmai díjat, a néhai Pint-

ér József Úr fia, Pintér Csaba, a Pintér Művek igazgatója és Dr. Felházi Sándor ny. ezre-

des, a Szent Borbála szobor kuratóriumának elnöke adta át. Az “Év Tüzére” díjat 2014-

ban Lökösházi Béla őrnagy a 101. ágyú-tarackos tüzérosztály törzsfőnöke érdemelte ki. 

Portfólióját Horváth Sándor ny. alezredes úr ismertette az állománygyűléssel. 

A Ludovika Akadémián alapított Borbála-kard másolatát, az Új Borbála-kardot Her-

nádi Máté negyedéves tüzér honvéd tisztjelölt vehette át Dr. Szabó Tibor alezredestől, a 

Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetőjétől és Dr. Mlinárik László ny. alezredestől, a 

Jó Magyar Tüzérekért alapítvány kuratóriumának titkárától. 

A központi ünnepség ezután a dandár telephelyén a tiszteletbeli tüzérek és a III. éves tü-

zér honvéd tisztjelöltek tüzérré avatással folytatódott. 

Az NKE Műveleti Támogató Tanszék Tüzér szakirányának képviselői 2014. december 

06-án részt vettek a Mátyás templomban megtartandó, Szent Borbála tiszteletére celebrált 

ünnepi misén is. A szakirányt Magyar Gergely százados, a Borbála kard viselője, Hernádi 

Máté honvéd tisztjelölt, valamint Békefi Balázs honvéd tisztjelölt képviselte. 
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A Borbála napi rendezvényeken szervezőként, rendezőként, illetve meghívott vendégként 

a szakosztály tagságának 80%-a vett részt.  

A felsorolt rendezvények alapján látható, hogy a Szakosztály több, országos szintű ese-

mény (verseny, konferencia) szervezését és lebonyolítását vállalta magára, illetve igyekezett 

hatékonyan és aktívan részt venni ezek végrehajtásában. A rendezvényeken szervezőként, rende-

zőként, illetve meghívott vendégként általában a szakosztály tagságának mintegy 50 %-a vett 
részt. 

 

A Szakosztály publikációs tevékenysége folyamatos. 2014-ben (2014. eleje) a Tüzér Figyelő 

összevont, 2013.1-2. számát jelentettük meg. 

 

3. 2015. évi elképzelések, tervek 

2015-ben a Szakosztály eddigi gyakorlatának megfelelően negyedévente tervezünk szakosz-

tályülést (illetve rendezvényt), amelyeken aktuális kérdéseket, témákat dolgozunk fel. A szak-

osztályülések tervezett időpontjait a Szakosztály 2015. évi Tudományos Kutatási Terve tartal-

mazza. 

 

4. Javaslatok a Társaság központi rendezvényeire 

A Szakosztály a 2015. 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: 

 Tamás Attila ny. alezredest, 

 Dr. Mlinárik László ny. alezredest javasolja tárgyjutalomra. 

 

Budapest, 2015. január 09. 

 

 

Készítette: 

Andóczi Balogh Ádám főhadnagy 

szakosztály titkár 

 

 

 

Elfogadásra javaslom! 

Budapest, 2015. január 14. 
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Dr. Szabó Tibor alezredes 

szakosztály elnök 


