
Az MHTT a MÜTE tudományos rendezvényén 

 

„Űrtevékenység 2022” címmel tartott tudományos rendezvényt a Magyar Űrtevékenységet 

Támogató Egyesület (MÜTE) a Stefánia Palotában 2022 november 23-án az MHTT 

közreműködésével, részvételével. A Magyar Űrtevékenységet Támogató Egyesület 

tudományos rendezvényét Farkas Bertalan ny. dandártábornok, kutató űrhajós, a MÜTE elnöke 

nyitotta meg. Ezt követően a rendezvény és az egyesület fontosságát Vargha Tamás, a HM 

parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes méltatta. Prof. Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem (MATE) rektora „Az űrkutatás és -tudomány szerepe a modern 

agráriumban” címmel tartotta meg előadását. Ezt követően Prof. Csernoch László és Prof. Fári 

Miklós Gábor előadása hangzott el „Űrkutatási program a Debreceni Egyetemen - A Biodrome 

Debrecen bemutatása” címmel. Dr. Kovács Kálmán, a BME egyetemi docense, a Magyar 

Asztronautikai Társaság (MANT) elnöke „Innovatív űrtechnológiai fejlesztések a BME-n” 

címmel adott elő. Előadást tartott továbbá Dr. Zombori Ottó csillagász és Dr. Remes Péter orvos 

ezredes, űrkutató is. Ács Arnold, a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője a 

magyar űrkutatás 2018 utáni helyzetéről beszélt. Balázs János igazgató a Balázs-Diák Kft. 

képviseletében „A Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ hazai és nemzetközi 

űrtevékenységgel kapcsolatos oktatási, módszertani célkitűzései” címmel tartott előadást.  

 

 
Farkas Bertalan ny. dandártábornok, kutató űrhajós, a MÜTE elnöke és dr. Hegedűs 

Henrik, az MHTT alelnöke, illetve az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

honvéd tisztjelölt hallgatói az „Űrtevékenység 2022” tudományos rendezvényen 

 

A Stefánia Palota Pódium bárban tartott tudományos rendezvényre - az MHTT Légierő 

Szakosztály (MHTT LSZO) szervezésében - az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

honvéd tisztjelölt hallgatói is nagy létszámban ellátogattak, így lehetőségük nyílott az első 

magyar űrhajóssal, Farkas Bertalan dandártábornokkal való találkozásra. Az MHTT Légierő 

Szakosztály köszönettel tartozik a rendezvény szervezésben részt vevő tagjainak: Kocsis László 

ezredesnek és Sápi Lajos alezredesnek, illetve elsősorban Farkas Bertalan ny. 

dandártábornoknak, kutató űrhajósnak, a MÜTE elnökének, az MHTT Légierő Szakosztály 



tagjának, aki 2022-ben az MHTT immár harmadik rendezvényén tette lehetővé az MHTT 

LSZO számára az űrkutatás tudományterületének népszerűsítését a fiatalok körében. 

(Összeállította Hegedűs Ernő alezredes, az MHTT Légierő Szakosztály elnöke). 


