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Tisztelt Tüzérkatonák! 

Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük a tüzérhagyományokat őrző valamennyi 

tüzérkatonát védőszentjük, Szent Borbála ünnepén. Ez a nap ünnep, a fegyvernem ünnepe. 

Azoké, akik századok hosszú során át hozzáértésükkel, bátorságukkal és a hazájukhoz való 

hűségükkel becsületet szereztek a magyar tüzér nevének. Azoké, akik folytatják ezt az utat és 

napjainkban érdemlik ki ezt a nevet. 

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 

szolgálatával járó kötelességeket. A légvédelmi rakétások a légvédelmi tüzér hagyományok 

méltó folytatói. A légierő haderőnem meghatározó fegyvernemeként óvják hazánk légterét, 

teljesítik szövetségesi kötelezettségeinket. 

E több mint százéves fegyvernem hagyományainak, tudásának Önök az őrzői és 

alakítói. E tudás megőrzésére, továbbvitelére és fejlesztésére a jövőben nagy szükség lesz. A 

Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében a tüzér és páncéltörő tüzér 

fegyvernemek nagyszabású fejlesztése, új eszközök beszerzése is napirenden van. A légvédelmi 

tüzér képességek korszerűsítése és megerősítése keretében megkezdődött a MISTRAL M2 

típusú közeli hatótávolságú rakéták modernizálása, és további kis- és közepes hatótávolságú 

rakétakomplexumokat szerzünk be. 

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal az utóbbi huszonöt év 

legnagyobb és legátfogóbb modernizációs, megújítási programját indítottuk meg. Olyan 

nagyszabású program ez, amely lehetővé teszi a katonák egyéni felszerelésének, harctéri 

fegyverzetének, a haditechnikai képességek fejlesztését, az évtizeddel korábban elhanyagolt 

fegyvernemek újbóli felvirágoztatását. Az új katonai életpályamodellben elkezdett 

illetményemeléssel az Önök iránti megbecsülésünket és tiszteletünket is kifejezzük. A Zrínyi 

2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal olyan megújulásba kezd a Magyar 

Honvédség, amelyre már nagyon régóta nem volt példa, és hosszú időre meghatározza majd a 

honvédelem jövőjét. 

E munkából mindenkinek ki kell vennie a részét, amelynek nyomán az elkövetkező 

időszakban továbbra is komoly felelősség hárul Önökre. E felelősségben ki-ki osztozzon a 

szervezetben elfoglalt helye szerint, mivel a feladatokra, kihívásokra felkészülni csak feszes, 

lelkiismeretes, naprakész munkavégzéssel lehet. 
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Tisztelt Ünneplő Tüzérek! 

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 nyitottan az új, korszerű ismeretekre és 

eljárásokra, eredményesen szolgálják hazánk védelmét, öregbítsék a Magyar Honvédség és 

fegyvernemeink hírnevét. 

A Tüzérek Napja alkalmából köszönetünket fejezzük ki a fegyvernem katonáinak, 

valamennyi szervezetnek, intézménynek és munkatársaiknak, akik elkötelezett 

tevékenységükkel hozzájárultak a sikeres működéshez. Fegyvernemi ünnepükön kívánunk 

Önöknek, sok sikert, erőt, egészséget, magánéletükben sok örömet és boldogságot!  
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