
 

 

 

 

 

 

MAGYARORSZÁG 

 HONVÉDELMI MINISZTERE 
 

HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK 

     

                   

Magyarország honvédelmi miniszterének és Honvéd Vezérkar főnökének köszöntő 

levele a Tüzérek Napja alkalmából. 

 

Tábornokok, Tisztek, Altisztek, Tisztesek és Honvédek! 

 

Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük a tüzér, valamint légvédelmi rakéta és tüzér 

fegyvernemek valamennyi katonáját Szent Borbála, a tüzérek védőszentje napján. 

 

Jeles év az idei, hiszen bár hivatalosan jövőre fogjuk ünnepelni a Magyar Honvédség 

tüzérsége megalakulásának 100. évfordulóját az első tüzér alegység felállítása okán, de 

nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 1912. október 1-én, történelmünk során először, 

került létrehozásra a honvéd tüzérségi felügyelői beosztás, mellyel kezdetét vette a magyar 

tüzérség újbóli megalakulásának folyamata. 

 

Ezen a régi hagyományokat felelevenítő ünnepi alkalmon emlékeznek meg patrónusuk 

vértanúsághoz vezető kitartására, hitére és meggyőződésére, valamint azokra az elődeikre, 

bajtársaikra, akik szakértelmükkel, bátorságukkal, áldozatvállalásukkal megalapozták 

fegyvernemük tekintélyét és vele napjaink sikereit is. 

 

Szent Borbála, a keresztényüldözés idején tanúsított, a kitaszítottsággal, 

megszégyenítéssel, majd végül a halállal is dacolva vállalt meggyőződése, méltó példaként 

él napjainkban is.  Borbála hitében való állhatatossága a ma tüzérei, légvédelmi rakétásai 

számára is követendő példává vált, mely a hazafiságot, a bajtársiasságot, a hivatástudatot 

erősíti. 

 

A történelem során a tüzérséget a hadi cselekményekre gyakorolt kiemelt jelentősége 

jellemezte, melyhez a tüzérek hősies helytállása, rendületlen bátorsága és kitartása 

párosult. A hadviselés fejlődésével párhuzamosan a tűzeszközök is tökéletesedtek, az új 

követelményekhez igazodva átalakultak, melynek következményeként a tüzérség 

tradicionális formái mellett megjelentek a páncéltörő- és a légvédelmi tüzérség technikai 

eszközei is.  

 

A tüzér fogalom tekintélyét megteremtő sikerek alapja a kitartó közös munka. A két 

fegyvernem képviselői a szakmai feladatok, gyakorlatok, a végrehajtott éleslövészetek 

alkalmával bizonyították sokoldalú elméleti és gyakorlati felkészültségüket, legyen szó 

nemzeti feladatról vagy szövetségi szerepvállalásról.  

 



 

 

A tüzérség a szárazföldi haderőnem legnagyobb tűzerejű fegyverneme, az összhaderőnemi 

alkalmazások tűztámogatásának alapvető komponense. A tábori és a páncéltörő tüzér 

alegységek felelősséggel, felkészülten és példamutató helytállással teljesítik a haza 

szolgálatával járó kötelezettségeket és ápolják fegyvernemi kultúrájukat. 

 

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

haderőnem meghatározó fegyvernemeként óvják hazánk légterét, teljesítik szövetségi 

kötelezettségeinket. Magas fokú szakmai hozzáértéssel, a ma és a jövő kihívásainak 

egyaránt megfelelve, látják el szerteágazó, összetett és felelősségteljes feladataikat.  

 

Tisztelt Ünneplő Tüzérek! 

 

E jeles nap alkalmából, a Magyar Honvédség vezetése nevében köszönetünket fejezzük ki a 

két fegyvernem valamennyi katonájának, szervezetének és polgári dolgozóinak, akik 

elkötelezett tevékenységükkel hozzájárultak sikereikhez. Külön is köszöntjük a 

fegyvernemeknél korábban szolgálatot teljesített nyugállományba vonult katonákat, 

valamint a tüzér hagyományőrző szervezetek tagjait. 

 

Kívánjuk, hogy fegyvernemük értékes hagyományait mindvégig ápolják, szakmai kultúráját 

féltve megőrizzék. A Magyar Honvédség vezetésének töretlen szándéka, hogy az ország 

fegyveres védelmében nélkülözhetetlen tüzérség, a jelentőségének megfelelő helyét foglalja 

el a jövőben honvédelmünk képességeinek rendszerében. 

 

Meggyőződésünk, hogy az Önök felkészültsége, fegyvernemük és a haza szolgálata iránti 

elkötelezettsége megbízható alapot szolgáltat jövőbeni feladataik eredményes 

végrehajtásához. Ennek szellemében elvárjuk, hogy további munkájuk során – gazdag 

hagyományaikra alapozva –, nyitottan az új, korszerű ismeretekre és eljárásokra, 

eredményesen szolgálják hazánk védelmét, öregbítsék a Magyar Honvédség és 

fegyvernemeik hírnevét! 

 

Mindehhez kívánunk Önöknek, sok sikert, erőt, egészséget, katonaszerencsét, 

magánéletükben pedig sok örömet és boldogságot!  

 

 

Budapest, 2012. december 4-én 

 

 

 

  

                                                                      
           Hende Csaba     Dr. Benkő Tibor vezérezredes 


