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 A MHTT Tüzér Szakosztály tudományos tevékenységének alapját a Társaság alapszabályzata, a 

Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a Tudományos Kutatási Terve képezi. 

A szakosztály fő feladatai 1999-ben: 

1. A MH 1999. évi fő feladatainak megvalósítását elősegítő tüzér fegyvernemi kutatások végrehajtá-

sa, tanulmányok kidolgozása. 

2. A szakosztály tagjai által elkészített tanulmányokkal részt venni a HVK TSZT, a MHTT, illetve a 

ZMNE által meghirdetett pályázatokon. 

3. Tüzér Fegyvernemi Figyelő, címmel szakosztály folyóirat beindítása 

4. Publikációs, pályázati figyelő tevékenység megszervezése, és folyamatossá tétele. 

5. A tudományos kutatási eredmények széleskörű megismerését, megvitatását biztosító rendezvé-

nyek megszervezése, megrendezése. 
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1. A Magyar Honvédség tüzér fegyvernemének doktrínális kérdései. 

2. A NATO tüzérség alkalmazásának elmélete és gyakorlata. 

3. A fegyvernem hosszútávú feladatai a „HADERŐFEJLESZTÉS 2013” koncepció alapján. 

4. A felderítési adatok gyűjtési, feldolgozási és értékelési folyamatának fejlődési irányai. 

5. A Magyar Honvédség tüzérsége hadműveleti szintű automatizált vezetési rendszerének kialakítási lehetőségei a 

NATO normáknak megfelelően. 

6. A tüzérségi lövegek, lőszerek fejlesztésének hatásai a tüzér szervezetek működésére. 

7. A MH szárazföldi csapatok tüzérsége jövőbeni alkalmazásának elméleti kérdései. 

8. A tüzér tiszti (vezetői), tiszthelyettesi (kiképzői) felkészítés elméleti kérdései a megújult, átalakított tüzér fegyver-

nem igényei szerint. 

9. A ZMNE doktori képzésén belül, a tüzér fegyvernem jövőbeni alkalmazásával, fejlesztésével kapcsolatos kutatási 

témák, és azok lehetséges tartalma.  
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Szakosztály rendezvények: I., II., III. negyedév utolsó hét, kedd. 

I.        negyedév: 1999. március 30.                  Formája: Szakosztály klubnap 

II. negyedév: 1999. június 29                     Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a MHTT híreiről. 

III.     negyedév: 1999. szeptember 28.                                             2. Szakosztály téma (javasolt témák közül). 

3. Egyebek.  

Beszámoló szakosztály értekezlet: 1999. december. 07. 

Napirendi pontok: 

1.Beszámoló megvitatása, elfogadása az 1999-ben végzett tevékenységről. 

2.A szakosztály 2000. Évi Tudományos Kutatási és Rendezvény terv jóváhagyása. 

3.Egyebek. 

Megjegyzés: A szakosztály rendezvényein kívül a MHTT, a ZMNE, a HVK által szervezett tudományos konferenciákon 

való részvétel. 
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Fsz. A feladatok tartalma Felelős Végrehajtók 

Közreműködők 

Hónapok Megjegyzés 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. A tüzérség helye, szerepe és 

feladatrendszere a hadművelet 

és harctevékenység előkészíté-

se és végrehajtása során. 

 

Dr. Szendy Ist-

ván alez.; 

MH SZVK; 

tanszéki 

résztvevők 

száma: 11 fő 

határidő: folyamatos  

2. A tüzérségi lövedékek kezdő-

sebességét mérő lokátor fej-

lesztése: a számítás algoritmu-

sának kidolgozása és a szoft-

ver fejlesztése 

 

Dr. Iványosi Sz. 

István alez. 

MH SZVK, 

MH HTI, 

MIKI Rt,  

tanszéki 

résztvevők 

száma: 2 fő.  

kezdés éve: 1996; 

 határidő: folyamatos 

 

3. SÜN Felderítő-adatgyűjtő és 

feldolgozó rendszer fejlesztése 

 

Furján Attila 

őrgy. 

Szentes István 

alez. 

-MH SZFVK  

TÜF-ség; 

-MH Inf. Int.; 

- HM HTI 

 

kezdés éve:  

határidő: folyamatos 
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Fsz. A feladatok tartalma Felelős Végrehajtók 

Közreműködők 

Hónapok Megjegyzés 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. A pilótanélküli felderítő repülő-

eszközök (PNR) alkalmazásá-

nak lehetőségei és szükségessé-

ge az általános támogató tüzér-

ség tüzérfelderítésének végre-

hajtásában és a tűzvezetés ki-

szolgálásában 

  MH SZFVK  

Tüzérfőnökség; 

 

   HM HTI 

 

kezdés éve: 1999; 

határidő: folyamatos 

 

2. Az ÁRPÁD tűzvezető rendszer 

korszerűsítése 

 

  MH SZFVK  

Tüzérfőnökség; 

 

   HM HTI 

 

kezdés éve:  

határidő: folyamatos 
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VVV III ...    SSS zzz aaa kkk ooo sss zzz ttt ááá lll yyy    kkk uuu ttt aaa ttt ááá sss iii    ttt ééé mmm ááá kkk    

Fsz. A feladatok tartalma Felelős Végrehajtók 

Közreműködők 

Hónapok Megjegyzés 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. A NATO tüzérség alkalmazá-

si elvei 
 

 

Mlinárik László 

alezredes 

ua. határidő: folyamatos  

2. A felderítési adatok gyűjtése 

és feldolgozása 

 

Furján Attila 

őrnagy 

ua. határidő: folyamatos  

3.  A tábori tüzérség löveg és 

lőszerfejlesztési irányai nap-

jainkban. 

 

Szabó Tibor őr-

nagy 

ua. határidő: folyamatos  

4. A tábori tüzérség automati-

zált harc-, tűz- és informáci-

ós vezetési rendszerének ki-

alakítási lehetőségei a NATO 

normáknak megfelelően 

 

Felházi Sándor 

mk. őrnagy 

ua. határidő: folyamatos  
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Fsz. A feladatok tartalma Felelős Végrehajtók 

Közreműködők 

Hónapok Megjegyzés 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

5. A tüzérség helye, szerepe és 

feladatrendszere a hadműve-

let és harctevékenység előké-

szítése és végrehajtása során. 

 

Dr. Szendy Ist-

ván alez.; 

MH SZVK; 

tanszéki 

résztvevők 

száma: 11 fő 

határidő: folyamatos  

6. 

 

A tüzérségi lövedékek kezdő-

sebességét mérő lokátor fej-

lesztése: a számítás algorit-

musának kidolgozása és a 

szoftver fejlesztése 

 

Dr. Iványosi Sz. 

István alez. 

MH SZVK, 

MH HTI, 

MIKI Rt,  

tanszéki 

résztvevők 

száma: 2 fő. 

 

kezdés éve: 1996; 

 határidő: folyamatos 

 

7. A tüzérség hadműveleti - 

harcászati alkalmazásának 

tudomány rendszertana, tu-

dományelméleti- és történeti 

fejlődése. 

 

Dr. Szendy Ist-

ván alez. 

ua. határidő: folyamatos  
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Fsz. A feladatok tartalma Felelős Végrehajtók 

Közreműködők 

Hónapok Megjegyzés 

8. A polgári hadtudomány ki-

alakulása, a Nagy Francia 

forradalom hadművészeti 

újítása, Napóleon jelentősége 

és a hadtudomány, a hadügy 

fejlődése 1920 - ig. 

 

Dr. Szendy Ist-

ván alez. 

ua. határidő: folyamatos Együttműködő 

intézmény: 

Hadtörténeti 

Intézet 

9. A magyar tüzérség 1944 - től 

napjainkig. Kiemelten és 

részletesen a tüzérség helye, 

szerepe és feladatrendszere a 

hadművelet és harctevékeny-

ség előkészítése és végrehaj-

tása során 1980 - tól napja-

inkig. 

 

Dr. Szendy Ist-

ván alez. 

ua. határidő: folyamatos Együttműködő 

intézmény: MH 

SZVK TÜF-ség 

 


