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Magyarország honvédelmi miniszterének és a Honvéd Vezérkar főnökének köszöntőlevele 
december 4-e, a Tüzérek Napja alkalmából 

 
 

Tábornokok, Tisztek, Altisztek, Tisztesek és Honvédek! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük a tüzérhagyományokat őrző valamennyi tü-

zérkatonát védőszentjük, Szent Borbála ünnepén. 
 
Jeles év az idei, hiszen a magyar királyi honvédség 100 évvel ezelőtt, 1913. március 1-

jén állíthatta fel az első tábori ágyús tüzérütegét. Másfél évvel később, az I. világháború kitö-
résekor már minden magyar gyaloghadosztály egy tüzérdandárral tudott elvonulni a frontra. 
Ez összesen 60 tábori ágyús üteget jelentett, amelyből akkor már 31 magyar volt. 

 
Szent Borbála példája, aki a keresztényüldözés közepette a kitaszítottsággal, megszé-

gyenítéssel, majd végül a halállal is dacolva vállalta meggyőződését, rendkívül lelkesítő ha-
tással volt az egykori – tűzfegyvereket készítő és kezelő – mesteremberekre, majd később a 
tüzérekre szerte a világon. Borbála hitében való állhatatossága a ma tüzérei, légvédelmi raké-
tásai számára is követendő példává vált, mely a hazafiságot, a bajtársiasságot mindenkor, és 
– a jelenlegi nehéz időkben – a hivatástudatot is erősíti. 
 

A tüzérséget a létrejöttétől kezdődően a nagy tűzerő és a hadi cselekményekre gyako-
rolt kiemelt jelentősége jellemezte, melyhez a tüzérek hősies helytállása, rendületlen bátorsá-
ga és kitartása kapcsolódott. A hadviselés fejlődésével párhuzamosan a tűzeszközök is tökéle-
tesedtek, illetve a tüzérség az új követelményekhez igazodva átalakult. Ennek a változásnak a 
következményeként a tüzérség tradicionális formái is átalakultak, megszűntek és újjak szület-
tek. Az idők során a vártüzérségből jött létre a nehéztüzérség és megjelent a páncéltörő-, va-
lamint a légvédelmi tüzérség is. 

 
A tüzér fogalom tekintélyét megteremtő sikerek alapja mindig is a kitartó, közös munka 

volt. A két fegyvernem képviselői a szakmai feladatok, gyakorlatok, a lőtéren végrehajtott 
éleslövészetek alkalmával bizonyították sokoldalú elméleti és gyakorlati felkészültségüket, 
legyen szó nemzeti feladatról hazai földön, vagy szövetségesi, nemzetközi szerepvállalásról.  

 
A tüzérség ma is a szárazföldi haderőnem legnagyobb tűzerejű fegyverneme, az 

összhaderőnemi műveletek tűztámogatásának alapvető összetevője. A tábori- és a páncéltörő 
tüzér alegységek felelősséggel, felkészülten és példamutató helytállással teljesítik a haza szol-
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gálatával járó kötelességeket, és a fegyvernem iránti elkötelezettséggel ápolják szolgálati kul-
túrájuk fenntartását. 

 
A légvédelmi rakétások a légvédelmi tüzér hagyományok méltó folytatói. A légierő 

haderőnem meghatározó fegyvernemeként óvják hazánk légterét, teljesítik szövetségesi köte-
lezettségeinket. Magas fokú szakmai hozzáértéssel, a ma és a jövő kihívásaira egyaránt ké-
szülve látják el összetett és felelősségteljes feladataikat. 

 
Tisztelt Ünneplő Tüzérek! 
 
A Tüzérek Napja alkalmából köszönetünket fejezzük ki a fegyvernem katonáinak, vala-

mennyi szervezetnek, intézménynek és munkatársaiknak, akik elkötelezettek a fegyvernemük 
iránt, és tevékenységükkel hozzájárultak a jelenlegei körülmények között is sikeres működés-
hez. Külön köszöntjük a fegyvernem nyugállományba vonult katonáit, valamint a tüzér ha-
gyományőrző szervezetek tagjait. 

 
A tüzérek régi, szép és értékes hagyományokkal rendelkeznek. Ápolják ezeket, őrizzék 

meg szakmai kultúrájukat. A jövőben is mindent megteszünk az ország fegyveres védelmében 
nélkülözhetetlen tábori- és páncéltörő tüzérség, valamint a légvédelmi rakéta és tüzér csapa-
tok működőképességének fenntartásáért, lehetőség szerinti növeléséről. 

 
Örömteli, hogy egyre nagyobb számú önkéntes részvétével immár kilencedik alkalom-

mal került sor a Magyar Honvédség Tüzérlövésszaki Versenyére. Ezúton fejezzük ki köszöne-
tünket és nagyrabecsülésünket a versenyek szervezőinek és a résztvevő, szakmájukért rajongó 
tüzéreknek. 

 
A légvédelmi rakéta szakterület jelenlegi kihívásai a meglévő képességek fenntartása 

és a jövőbeni, új képességek feltételeinek megteremtése. E kihívásoknak való megfeleléshez 
meggyőző, biztos alapot adott az idén, Lengyelországban végrehajtott két jelentős szakfeladat, 
a Lendülő Kard légvédelmi rakéta éleslövészet és a többnemzeti NATO gyakorlat eredményes 
teljesítése. 

 
Az Önök felkészültsége, fegyvernemünk és a haza szolgálata iránti elkötelezettségük a 

későbbiekben is megbízható alapot jelent feladataik eredményes megvalósításához. Ennek 
szellemében elvárjuk, hogy további munkájuk során – gazdag hagyományainkra alapozva – 
nyitottan az új, korszerű ismeretekre és eljárásokra, eredményesen szolgálják hazánk védel-
mét, öregbítsék a Magyar Honvédség és fegyvernemeink hírnevét. 

 
Mindehhez kívánunk Önöknek, sok sikert, erőt, egészséget és katonaszerencsét, magán-

életükben sok örömet és boldogságot!  
 
 
Budapest, 2013. december 4-én 
 
 
 

                            

     Hende Csaba                                                                  Benkő Tibor vezérezredes 


