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MHTT a kőbányai napokon 

 
2021. augusztus 28. - 29.-én Kőbányán, Budapest X. kerületében  tizennegyedik 

alkalommal  került  megrendezésre a  Rendvédelmi Napok eseménysorozata. A rendezvény 

célja alapvetően az, hogy a mintegy 75.000 fős kerület lakossága közvetlen közelről 

megismerkedhessenek azon állami és önkéntes társadalmi szervezetek és munkatársaik 

tevékenységével, amelyek a lakosság nyugodt életkörülményeit, biztonságát szolgálják, s baj, 

veszély esetén segítséget nyújtanak. Így a látogatók találkozhatnak a katonákkal, rendőrökkel, 

tűzoltókkal, mentősökkel, a polgári védelem s az önkéntes járőrszolgálatok szakembereivel, a 

büntetés-végrehajtás dolgozóival, vámosokkal, közterület fenntartókkal, valamint az 

önkormányzat vezetőivel, munkatársaival. A rendezvény célja továbbá olyan civil szervezetek 

bemutatkozásának biztosítása is, amelyek szakmai, tudományos tevékenységükkel közvetlenül 

vagy közvetve hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének, -tudatának javításához, 

ismereteinek bővítéséhez. 

 

A Megnyitó a történelmi zászlók Országgyűlési Őrség díszalegysége által történt behozatalával 

kezdődött, melyhez méltó zenét a MH Központi Zenekar zenészei szolgáltattak. A kétnapos 

programot D. Kovács Róbert Antal polgármester nyitotta meg, majd elismerések átadása 

következett. Ennek keretében dr. Hegedűs Henrik alelnök átadta   a polgármester részére a 

Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége elismerését kifejező könyvadományt, mivel 

nevezett évek óta támogatja a kerületben "Hadtudomány mindenkinek" címmel indított 

előadás-sorozatunkat. Elnökségünk részéről ugyancsak elismerésben részesült a kerületi Zrínyi 

Miklós Gimnázium igazgatója, Edényi László, aki a tanintézetben folyó "A hadtudomány ifjú 

tudósa" program keretében biztosítja előadások megtartását tagjaink részére. 

 

A szervezők a bemutatkozó szervezetek részér katonai sátras elhelyezést biztosítottak. 

Társaságunk a "Hadtudomány" különböző időszaki kiadványait, továbbá számos egyéb 

könyvet ajánlott az érdeklődők figyelmébe. E munkát  Dr. Hegedűs Henrik alezredes, alelnök, 

Dr Hegedűs Ernő alezredes, a Légierő Szakosztály elnöke és neje,  Dr. Szabó Gyula ny. r. 

ezredes, a Belügyi Szakosztály korábbi elnöke, valamint Kocsis László nyá. mérnök ezredes, a 

Légierő Szakosztály tagja végezte. A látogatók érdeklődéssel lapozták, olvasgatták 

anyagainkat, biztatásunkra tanulmányozták a tartalomjegyzékeket, kérdéseket tettek fel, s 

örültek, hogy el is vihetik az őket érdeklő témákat tartalmazó példányokat. 



 
                         A társaság képviselői (b-j): Hegedűs Ernő, Hegedűs Henrik,  

                         Szabó Gyula, Kocsis László                  

Látogatóink között volt több rendőr, börtönőr, tűzoltó, katona, és örömünkre - számos 

érdeklődő fiatal a 12 - 18 éves korosztályokból. Vendégeink között köszönthettük Radványi 

Gábort, Kőbánya alpolgármesterét, több önkormányzati képviselőt, s a Zrínyi Gimnázium 

igazgatóját is. A második nap végére kiadványainkból nagyon kevés maradt, ezeket a kerület 

két gimnáziuma és a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központ részére adjuk át - az 

érintettekkel egyeztetve. A második napon látogatta meg pavilonunkat, a Magyar Atlanti 

Tanács, ügyvezető alelnöke, Felkai Anna, aki egyébként vásárolt is kiadványainkból. 

 

 
                       A képen b-j: Hegedűs Henrik, Felkai Anna 

 
  A képen b-j: Szabó Gyula, Hegedűs Henrik, Kautzky Armand,  

  Kocsis László, Edényi László 



                                        

A rendezvényről az ATV, a kerületi Centrum 10 TV, és más hírközlő szervek tudósítottak, 

alelnökünk interjút adott a Centrum 10 TV részére, amelyben bemutatta a Magyar 

Hadtudományi Társaságot. https://youtu.be/jqE8oStsJsc 

A MHTT ötödik alkalommal jelent meg a rendezvényen. Annak ellenére, hogy a Covid járvány 

miatt bekerített területre csak érvényes oltási igazolvánnyal rendelkezők léphettek be, s az öt 

áteresztő ponttól sokakat visszafordítottak a polgárőrök, továbbá az ugyanazon időben zajló 

kecskeméti Repülőnap is éreztette hatását (Kőbányáról is autóbuszok mentek oda mindkét 

napon), a szervezők felmérése szerint tízezret meghaladta a látogatók száma! Összességében a 

tapasztaltak alapján a MHTT részvétele hasznosnak, tevékenységének lakosság által történő 

megismertetése eredményesnek ítélhető.            

A Rendvédelmi Napok sorában első alkalommal sikerült megteremteni a technikai feltételeket 

ahhoz, hogy a bemutatkozó szervezetek a rendezvény több pontján elhelyezett nagyméretű 

kijelzőkön rövid anyagokban  bemutassák magukat, tevékenységüket, melyek a rendezvény két 

napján folyamatosan lejátszásra kerültek. 

Mivel erre - előzetes tájékoztatás hiányában - nem tudtunk megfelelő anyaggal felkészülni, 

csupán a MHTT 30 éves logóját tudtuk folyamatosan bemutattatni a két nap során. A jövőben, 

terveink között szerepel, egy rövid 6-8 perces bemutató anyag elkészítése a Társaság 

bemutatkozását elősegítendő! 

 

Tudósított: Kocsis László ny. repülőmérnök ezredes, 

                   Légierő Szakosztály tagja 
 


