
dr. Erdélyi Sándor alezredes1

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? 

Mottó: 
„Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, 
háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni.”2

 

Cikkem címével arra szeretném fegyvertársaim figyelmét felhívni, hogy a 
haderő átszervezése nemcsak mennyiségi kérdéseket vet fel. Nem szándékom 
saját fegyvernemi nyavalyáimmal túljajgatni mások — szintúgy súlyos — 
problémáit, azonban beosztásomnál fogva kötelességem tisztában lenni fegy-
vernemem teljesítő képességével — tűzképességével —, illetve ha változik 
szervezete, tisztem azt kutatni és a közvélemény elé tárni megállapításaimat. A 
cikk a továbbiakban nem véleményemet, hanem tényeket közöl. 

Cikkem megírására elöljáróink előadásai3, a NATO prágai határozata,4  a 
keserű tapasztalat5 és a megválaszolatlan kérdések6 ösztökéltek. 

Természetesen a haderőreform nem befejezett tény, de rengeteg ismerettel 
rendelkezünk a várható szervezeti átalakításokról. A következő táblázatok a 
tüzérség jelenlegi és  a leendő szervezeti változatait mutatják be: 

                                                      
1 HTK Műveleti Támogató tanszék, egyetemi adjunktus 
2 A magyar tüzér. Budapest, 1938. 12. oldal 
3 Melyek szerint az országvédelem továbbra is a hadsereg elsőrendű feladata. 
4 Mely szerint minden tagországtól elvárnak némi kapacitást. 
5 Ama szeptember 11. után az USA kérte a NATO-t, hogy léptesse érvénybe az 5.§-t, miszerint. 

egy tagállamot fegyveres támadás ért. Csapatokat, fegyvereket nem kért. Majdnem fél évbe 
tellett, mire mindenki aláírta. 

6 Nem tájékoztatott minket senki, hogy a balkáni háborúban miniszterelnöki ígéret ellenére miért 
volt szükség a vajdasági hidak zömének lebombázására. Ezen túlmenően, ha 10 évig biztos 
nem lesz háború, akkor mit csinál több, mint 30000 békefenntaró katona a Balkánon? 
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1. sz. táblázat. A tábori tüzérség jelenlegi szervezete 

 
Hibajavítás: helyesen 81 mm helyett 82 mm-es aknavető! (Jav.: kalasnyikov.hu) 

2. sz. táblázat. A tábori tüzérség várható szervezete, „A” változat 

 
3. sz. táblázat. A tábori tüzérség várható szervezete, „B” változat 
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4. sz. táblázat. A tábori tüzérség várható szervezete, „C” változat 

 
Jelenlegi ismereteink szerint a „C” változatú szervezet eldöntött tény, azzal 

a megszorítással, hogy 2004. januárjában a jelenlegi szervezetet felszámolják. 
Hadrenden kívül Tatán 12 db 152 mm-es D-20-as ágyútarack marad, gya-

korlás céljából. A fenti szervezet 2006-ra állna fel. 
A továbbiakban a tüzérség tűzképességét a zászlóaljak mennyiségével 

összhangban vizsgálom. 

 
1. ábra: Az egy zászlóaljra jutó tüzérségi tűzeszköz- és az egy zászlóaljra jutó 

tüzérüteg-arány változása 

A jelenlegi tüzérszervezet (31 üteg) összesen kb. 13 zászlóalj harcát hiva-
tott támogatni. Ez az állomány alsó szinten teljesíteni tudja a tüzérségi támoga-
tással szemben támasztható összfegyvernemi igényt. 

Mind az „A”, mind a „B” mind a „C” változat rendeltetése 8 zászlóalj har-
cának támogatása. Megállapítható, hogy míg a támogatandó zászlóaljak száma 
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38%-al, addig az ütegek száma 65%-al csökken. Ez önmagában mennyiségi 
tűzképesség-csökkenést jelent. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy eddig egy 
zászlóalj harcát átlagosan 2,4 üteg támogatta, ezután ugyanezt a feladatot 1,4 
üteg látja el. Ez — pusztán a szervezetek alapján — 42%-os tűzképesség-
csökkenést jelent. Ez azonban csak látszólag ennyi, a valóságban a 81 mm-es 
aknavetővel alig, a 60 mm-essel pedig szinte egyáltalán nem lehet horizont 
mögötti (fedezőgerinc mögötti) célokat pusztítani. Tehát az aknavető szaka-
szok ugyan sokasodtak, de ezekkel a hagyományos tüzérségi feladatokat szinte 
lehetetlen megoldani. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg a teljes tüzérség pusztító-képességét! 
Ezen a szinten a tűzképesség meghatározására alapvetően az egység tűzesz-

köz1 és az egység lőszer fogalmát használjuk. Ezek segítségével meghatározha-
tó, hogy egy adott csoportosítás hány egységdandár2 pusztítására képes, vala-
mint megadja a lehetséges pusztítási fokot és az adott körülmények között a 
veszteségokozás várható értékét3. Jelenlegi elveink szerint — és az eddig ta-
pasztaltak alapján ezek igen hasonlóak a nyugati hadikultúra elveivel — a 
hadművelet akkor vezethet sikerre, ha az ellenség teljes szervezetének min. 
30% veszteség okozására vagyunk képesek, természetesen összfegyvernemi 
szinten. 

Egy adott szervezet tűzképességét jelentősen befolyásolja az ellenség alap-
vető objektumainak védettségi helyzete is. Három változattal számolunk 

 I. II. III. 
fedett 25% 50% 75%
nyílt 75% 50% 25%

A célok fedetté válása ugyanis az ugyanolyan szintű veszteségokozás eléré-
séhez a lőszerszükségletet akár tizenkétszeresére is emelheti. Az I. változat 
alapvetően támadó, a III. változat védekező ellenséget takar. A számvetés me-
netét — annak hosszas volta miatt — nem közlöm, de minden érdeklődőnek 
rendelkezésére állok. 

 
 
 
 

                                                      
1 Egységtűzeszköz (ETE): egységtűzeszközként azt a 152 mm-es  (D-20) típusú ágyútarackot 

fogadjuk el, amely a meghatározott közepes tűzgyorsasági értékkel, az RRO—540 jelzésű és 
csapódó gyújtóval szerelt repesz-rombológránáttal, teljes leterheltséggel tüzel 

2 Hadműveleti számvetési fogalom 
3 Írásomban a Tü/1 szabályzat által előírt számszaki követelményeket tartom a tüzérségre nézve 

irányadónak. Ezek az értékeke a NATO előírásokban is megfogalmazódnak, azonban ugyan-
ahhoz a számszaki értékhez más fogalmi megjelölések tartoznak. 

 4 



 

 
2. ábra: A tábori tüzérség pusztítóképessége egységdandárban, 30% várható 

veszteség okozása esetén 

Megállapíthatjuk, hogy a magyar tüzérség pusztító képessége a körülmé-
nyektől függően 60-80%-al, míg a támogatandó zászlóaljak száma csak 38%-
al csökken. Ez azt jelenti, hogy a megmaradt zászlóaljak ezentúl a korábbi 
tűztámogatásuk felét SEM kaphatják. Összehasonlításképp: a tervezett had-
rend összességében 1,2 egységdandárt jelent. 

5. sz. táblázat. A tábori tüzérség veszteségokozó képessége 6 ja lőszerrel, a 
Magyar Honvédséggel megegyező szervezetű ellenséggel szemben 
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A táblázatból kitűnik, hogy egy, a tervezett hadrenddel megegyező nagysá-
gú ellenséggel szemben a tüzérség tervezett szervezetei — elsősorban az állí-
tólag elfogadott „C” változat —gyakorlatilag hatástalan. 

A MEGKÖVETELT VESZTESÉGOKOZÁSI SZINT EGY HADMŰVELETBEN MINI-
MUM 30 %, A „C” VÁLTOZAT SZINTJE A „ZAVARÁS”: AZAZ „AZ ÉLŐERŐKRE 
GYAKOROLT ERKÖLCSI-PSZICHIKAI HATÁS, AMELY KORLÁTOZOTT MENNYISÉ-
GŰ TÜZÉRSÉGGEL ÉS LŐSZERFELHASZNÁLÁSSAL VALÓSUL MEG” 
(LŐSZABÁLYZAT) Kijelenthetem, hogy a hiányzó pusztítási kapacitást az ösz-
szes többi pusztítóeszközünk együttvéve sem pótolja. 

 
3. ábra: A tábori tüzérség egy zászlóaljunk támogatására jutó 

pusztítóképessége 

Az előző táblázat alapján egy zászlóalj támogatására, egy harci napra jutó 
tüzérségi támogatás mértéke a jelenlegi szinthez képest a 3. ábra szerinti csök-
kenést mutat.  

Amit itt látunk, az az a tény, hogy legjobb esetben is több,  mint 30, leg-
rosszabb esetben pedig több, mint 70%-al csökken a tüzérség egy zászlóaljra 
jutó tűzképessége. Ez a tény a zászlóaljak harci alkalmazhatóságát kérdőjelezi 
meg. Hogy a dolog érthetőbb legyen, ez a lőszermennyiség a „C” változat, 
25/75-ös arány esetében 1, azaz egy 8 hektáros szakasz lefogására elegendő.  

Magyarul: egy ugyanolyan szervezetű támadó ellenség, mint a Magyar 
Honvédség, „kénytelen” lesz elviselni veszteségként a zászlóaljankénti 9 sza-
kaszából egy szakasz 30%-át; és ekkor elfogyott a napra kiutalt tüzérségi lő-
szerünk. 
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Történelmileg elfogadott különböző kapacitású lövegek csoportjait azok 
egy időben leadott egy össztüzük súlya alapján összehasonlítani. Ezt a mód-
szert elsősorban hadihajók esetében alkalmazták. Ma már ritkán használatos 
módszer, azonban rendkívüli szemléletessége miatt célszerűnek látom bemu-
tatni. 

 
4. ábra: A tábori tüzérség egy össztüzéből az egy zászlóaljunk támogatására 

jutó lövedéksúly  

A grafikon érzékletesen bizonyítja, hogy a magyar tüzérség egy zászlóaljra 
számvetett tűzképessége a jelenlegihez képest 85-95%-al csökken, a „C” vál-
tozat esetében pedig teljesen elhanyagolhatóvá válik. A 94 kg megfelel egyéb-
ként a jelenlegi D—20-as kettő darab gránátjának. Itt érzékelhető igazán, 
hogy a kiskaliberű aknavetők miatt a csőszám ugyan zászlóaljanként 2%-al 
növekszik a jelenlegihez képest, ez azonban mit sem ér a hagyományos tábori 
lövegek nélkül. Vagy ha minden katonának lesz két pisztolya, akkor már nincs 
is szükség géppuskára? 

Minden tűzeszköz egyik legfontosabb mutatója lőtávolsága. Ha típusonként 
az eszközök darabszámát megszorozzuk az eszköz lőtávolságával, majd az 
egyes szorzatok összegét elosztjuk az összes tűzeszköz darabszámával, a fegy-
vernem átlagos lőtávolságát kapjuk eredményül. 
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5. ábra: A tábori tüzérség átlagos lőtávolságának változása (km) 

Ebből a grafikonból az látható, hogy a tüzelőállásoktól számított milyen tá-
volságban számíthat az ellenség viszonylag tömeges tüzérségi ellentevékeny-
ségre. A grafikon bizonyítja, hogy míg jelenleg a felvonuló ellenség már me-
netoszlopokként is pusztítható, azaz szervezett támadása megbontható, addig 
bármelyik új változat esetében gyakorlatilag a szakasz oszlopokra bontakozá-
sig tevékenységét nem zavarja semmi. Jószerivel csak a közvetlen irányzású 
eszközök hatótávolságának másfél-kétszerese környékén tud a tüzérség tűztá-
mogatást nyújtani. 

6. sz. táblázat. A tábori tüzérség tűzképessége egy, 15’-es tűzcsapással 
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A 6. sz. táblázat a következő táblázat magyarázatául szolgál. Egy tüzérségi 
tűzcsapás — hatásossági okokból — általában 5-15 percig tart. A táblázat a 
teljes honvédtüzérség pusztító kapacitását tartalmazza egy 15 perces tűzcsapás 
esetén.  

LÉNYEGES: táblázati-cellák adatai közül csak az egyik — bármelyik — 
végrehajtására elegendő a 15’ alatt gyorstűzben kilőhető lőszer. Tehát: ha az 
alászínezett cella: 10 fedett önjáró üteg pusztítása bekövetkezik, az összes 
többi végrehajtására nem marad lőszer.  

7. sz. táblázat. A tábori tüzérség várható tűzképessége egy 15’-es tűzcsapásban 

 
Ez a táblázat összesített végeredményeket tartalmaz, az egyes végrehajtó 

fegyverek részletezése nélkül. Az alászínezett cellák azt bizonyítják, hogy a 
honvédtüzérség átszervezése után alaprendeltetéséből adódó feladatát, amit 
senki más nem tud végrehajtani — az ellenség tüzérsége elleni harcot — a 
minimálisan elvárható alsó szintet megközelítő módon sem lesz képes vég-
rehajtani. Ugyanakkor látható, hogy a fedett élőerő (szakasztámpont) pusztí-
tásának képessége szintén kétharmadával csökken. 
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6. ábra: Az egy zászlóalj elé lőhető merev zárótűz szélessége 

A zárótűz a tüzérség alapvető védelmi tűzneme1. Egy védekező zászlóal-
junk arcvonal-szélessége kb. 5 km. A grafikon azt bizonyítja, hogy ötödéről a 
tizedére csökken — egy zászlóaljra számítva — a zászlóalj érdekében lőhető 
terepszakasz szélessége. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az 500 m szélességű 
zárótűz lövésében sok, a jelenlegihez képest elenyésző hatásfokú eszköz vesz 
részt. 

Egyéb észrevételeim: 
• megszűnik az általános támogató tüzérség2, marad — lesz? — a jelen-

legihez képest erősen csökkent kapacitású közvetlen támogató tüzér-
ség, amely más eszköz híján el kell, hogy lássa az általános támogató 
feladatokat is. Ezért aztán egyiket sem fogja tudni ellátni; 

• gyakorlatilag lehetetlenné válik a tüzérség centralizált tűzvezetése 
(NATO-ban alapvető), mert a minimálisra csökkent lőtávolság miatt 
csak az alegységek jelentős manővere után lehet több alegység tüzét 
viszonylag kis területre koncentrálni; 

• megszűnik — kb. a peremvonal előtti 5-7 km-től a lőtávolság felső ha-
táráig — a célok különböző eszközökkel való pusztíthatósága. Ha a 
leendő tüzérosztály egy célt bármely ok miatt nem képes pusztítani, 

                                                      
1 NATO: végső elhárító tűz. 
2 Egyszerűsítve: az általános támogató tüzérség oldja meg azoknak a céloknak a pusztítását, 

melyek ellen közvetlen irányzással lehetetlen harcolni (pl.: az ellenség tüzérsége). A közvetlen  
tüzérségi támogatás feladata azon célok pusztítása, melyeket ugyan csak lövészerővel is lehet 
pusztítani, azonban leküzdésük így rendkívül időigényes, és/vagy aránytalanul nagy saját vesz-
teséggel jár. 
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akkor azt semmi nem fogja pusztítani. Az előrevonást végrehajtó el-
lenség pusztítása lehetetlenné válik; 

• amennyiben a világítás megmarad a tüzérség feladatának, akkor az éj-
szakai tűztámogatás lehetősége a korábban bemutatottnak harmadára-
negyedére csökken; 

• a 105 mm-es löveg rendszeresítése esetén a tüzérség városi harcra és 
rombolási feladatok végrehajtására alkalmatlanná válik az erre a célra 
jelentéktelen hatású lőszer miatt; 

• a felvonuló ellenség menetoszlopainak pusztítását más fegyvernemnek 
kell átvállalnia, mivel a várható állomány egyidőben mindössze egy, 
nem páncélozott, azaz gépkocsizó vagy gyalogos század menetoszlo-
pát képes pusztítani; 

• a sorozatvető fegyverzet felszámolásával megszűnik az egész száraz-
földi haderőnem hadműveleti mélységű csapásmérési lehetősége; 

• a 105 mm-es löveg rendszeresítése esetén a fejlett, intelligens lőszerek 
későbbi beszerzése szinte lehetetlenné válik, mivel azokat alapvetően 
a 155 mm-es űrméretre készítik; 

• a NATO alapvető űrmérete 155 mm, ezért a 105 mm-es lg. rendszere-
sítése további problémák forrásává válhat; 

• a létrehozandó új szervezetek hadrendbe állásáig (kb. 2006?) tüzérség 
nélkül gyakorlatilag drasztikusan csökken a Magyar Honvédség harc-
képessége. (2004. januárjában teljeskörű felszámolás várható.) Az új 
eszközökre ismereteim szerint nincs hasznosítási tanulmány, nincs 
tenderkiírás, beszerzési eljárás és elkülönített pénz; 

• a létrehozandó új szervezetek fajlagosan rendkívül drágák, mert egy 
tü. o-hoz ugyanúgy szükséges időjárásjelző állomás, ballisztikai állo-
más, technikai felderítő eszközök stb. Ezek több osztályt képesek ki-
szolgálni, és így a hatékonyság logaritmikusan emelkedhetne; 

• a létrehozandó új szervezetek egy részét eleve működésképtelennek 
tervezték: A zászlóalj aknavető ütegek egy részénél semmilyen felde-
rítő és bemérő alegység nincs tervezve; 

• a világ minden korszerű hadseregében alapelv, hogy minden 
összfegyvernemi parancsnok rendelkezzen neki közvetlenül alárendelt 
tüzérséggel. Így képes a harcra önállóan és az egyéb alárendeltjei 
helyzetétől függetlenül elhatározását követően szinte azonnal, időjá-
rástól és napszaktól függetlenül hatást gyakorolni, „súlyt képezni”. Az 
új szervezetben sem az egyik dandárparancsnok, sem a Honvéd Ve-
zérkar nem lesz képes erre; 

• az új szervezet megköveteli a teljes infrastruktúra cseréjét, beleértve a 
más fegyvernemeknél is rendszeresített távcsövekig és zsebtájolókig, 
az eltérő mértékegység miatt (ma még az egész hadseregnél a kört 
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6000 vonásra osztjuk, a nyugati lövegek 6400 vonásra készültek 
(együttműködési és átszámítási, célmegjelölési problémák); 

• két év múlva(?) át kell képezni a teljes tüzér állományt az új fegyverek 
és eljárások alkalmazására; 

• két év múlva(?) át kell képezni a teljes fegyverzet-technikusi állo-
mányt és fel kell tölteni az alkatrész-raktárakat az új fegyverek rend-
szeresítése esetén; 

• az új fegyverekhez fel kell tölteni a hadászati szintű lőszerraktárakat, 
ez fajtánként akár tízezres nagyságrendű mennyiséget jelenthet. Ösz-
szehasonlításul: egy darab, jelenleg a raktárakban hegyben álló orosz 
(tehát viszonylag olcsó) 152 mm-es ágyútarack lőszer ára megközelíti 
a százezer forintot. 

 
Mit válaszoltok, lövészek? 
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