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Tisztelt Katonák! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Magyar Honvédség vezetése nevében tisztelettel és megbecsüléssel 

köszöntjük Önöket a Rádiótechnikai Csapatok Napja alkalmából. 

Pontosan 73 évvel ezelőtt, 1946. február 6-án egy világraszóló 

tudományos eredménnyel, a Holdradar-kísérlettel, Bay Zoltán és 

csapata lerakta a rádiócsillagászat alapjait. A zseniális fizikusnak és 

kollégáinak saját fejlesztésű radarberendezéssel sikerült kimutatniuk a 

Holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről. 

Megszületett az a módszer, amely több mint 70 év elteltével is gyakran 

alkalmazott eljárás a távolabbi égitestek távolságainak mérésére.  

Noha a hazánkban elvégzett kísérlete nem rendelkezett olyan technikai 

és anyagi háttérrel, mint a szinte azonos időben elvégzett hasonló 

amerikai próba, az akkori tudományos életben mégis óriási szenzációt 

keltett. Ez a jeles dátum az 1990-es évek óta a Rádiótechnikai 

Csapatok Napja.  

Ezen a napon egyszerre emlékezünk elődeikre, akik nagyszerű 

teljesítményükkel szolgálták hazánkat, ünnepeljük a ma elkötelezett 

rádiótechnikai szakembereit, és várakozással tekintünk a jövő 

feladatai és kihívásai elé. 

A Magyar Honvédségen belül ez a fegyvernem egyedülálló, az Önök 

szakértelme speciális, tudásuk pedig pótolhatatlan. A hét minden 

napján, a nap huszonnégy órájában Önök biztosítják hazánk légtér-
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szuverenitását, tulajdonképpen önök Magyarország szeme és füle a 

levegőben. 

Köszönet illeti a szakterület képviselőit azért a teljesítményért, 

amellyel a közelmúltban az ezrednél stabillá válhatott a 3D-s radarok 

üzemeltetése. Nem szabad elfeledkeznünk azokról az alakulatokról 

sem, ahol - a veszprémi radarezreden kívül - az alaprendeltetési 

feladatok részeként és mellett radarokat üzemeltetnek, különös 

tekintettel a repülőtereken és a légvédelmi rakétás alakulatnál 

szolgálatot teljesítőkre. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A rádiótechnikai szakterület napjainkban az egyik leggyorsabban 

fejlődő ágazat. Képviselői folyamatosan újabb kihívásokkal 

szembesülnek, újabb elvárásoknak kell megfelelniük. Mindehhez 

modern technikai eszközökre is szükségük van. Ezért tűztük ki célul a 

Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében, 

hogy az eddig használt orosz technikát a jövőben korszerű, mobil 

eszközökre cseréljük le.  

Az Önök által végzett kiváló munka elismerést érdemel. Szakmai 

felkészültségük, hivatástudatuk és nem utolsósorban a fegyvernem 

iránt érzett elhivatottságuk megingathatatlan, és megbízható alapot 

biztosít az elkövetkező időszak feladataihoz. A Magyar Honvédség 

vezetői a jövőben is számítanak példamutató szolgálatukra. 

Ünnepük alkalmával köszönjük a munkájukat, kívánunk Önöknek sok 

sikert, erőt, egészséget, családi életükben sok boldogságot! 

Budapest, 2019. február 6. 
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