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A "Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ története, jelene, jövője" címmel  

kerekasztal beszélgetést tartottak  a " GAVIK -50 éves"  Jubileum jegyében, szeptember 11-

én a speciális vegyivédelmi képességek felett rendelkező alakulat múltját felidézve a jövő 

jelentette kihívásokat elemezve. A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Vegyivédelmi 

Tagozatának és a MHTT Vegyivédelmi és környezetbiztonsági Szakosztályának 

együttműködésével megvalósult rendezvénynek maga az alakulat adott otthont, technikai 

bemutató megtartásával lehetőséget biztosítva tagjaink számára az előadások és beszélgetések 

mellett a GAVIK korszerű vegyivédelmi eszközeinek megismerésére is. 

A résztvevőket a nyugdíjas szervezet elnöke Pap György nyá. százados, valamint a Tagozat 

titkára, Dr. Meglécz Miklós nyá. ezredes köszöntötte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A GAVIK történetéről Fülöp Lajos nyá. alezredes tartott előadást, fényképekkel illusztrálva 

azt a küzdelmes utat, melyet az alakulat jelenlegi poziciójáig bejárt. Az előadást nagy 

érdeklődés övezte és a jelenlévők is hozzáfűztek egy-egy érdekes történetet a képekhez. 

 

 



 

A GAVIK jelenét Csuka József ezredes, a GAVIK parancsnoka jellemezte előadásában 

kitérve a Zrínyi 2026 fejlesztési program kedvező hatásaira is. 

 

 
 

Az ABV védelem jövőbeli kihívásairól beszélt a továbbiakban Dr. Berek Tamás alezredes, a 

Szakosztály elnöke, összegzésként megállapítva a GAVIK, valamint speciális vegyivédelmi 

képességeinek szerepét és szükségességét a lehetséges válaszlépések között.   

A délután további részében a résztvevők megtekinthették a legújabb korszerű műszereket és 

berendezéseket valamint beszélgetésekre is kiváló lehetőség nyílt. 

 

A Vegyivédelmi és környezetvédelmi Szakosztály következő rendezvényének témája a volt 

katonai laktanyák helyzete és jelenlegi állapota lesz.    

 

Az egykori katonai objektumok hasznosítása azok speciális épületszerkezete, elhelyezkedése 

okán önmagában is kihívásokkal terhelt.. Mindezen felül Magyarországon jelenleg még 

számos olyan „elhagyott” ipari és katonai objektum található, melyek területén 

nagymennyiségű veszélyes hulladék vagy veszélyes anyaggal szennyezett talaj terheli a 

környezetet.  

 

A rendezvényünkön a  „Megszüntetésre került katonai és határőr objektumok hasznosításának 

helyzete” címmel Bársony Róbert tagtársunk tart előadást. 

A rendezvény ideje: szeptember 26, csütörtök, 10:00. 

Helye: NKE-ZMLEC, 42 ép. (ABV labor) 23. 

 

Dr. Berek Tamás alezredes 

 


