
A Magyar Honvédség Parancsnokának köszöntő levele július 1-e, a Magyar 

Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred csapatünnepe 

alkalmából 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Magyar Honvédség vezetése és teljes személyi állománya nevében őszinte 

tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket a Magyar Honvédség 1. Honvéd 

Tűzszerész és Hadihajós Ezred csapatünnepének alkalmából. 

 

Az ezred 2001. július 1-én alakult meg az egykori Honvéd Folyami Flottilla 

Hadihajós Alosztály és az 1. Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj bázisán. 
 

A hadihajós katonák az árvízi védekezéseknél, a vízi balesetek 

elhárításánál, valamint a hajózható vízi utak aknamentesítése során nagy 

szakértelemmel végzik feladataikat, míg a tűzszerészek az országos tűzszerész 

készenléti szolgálat keretében végzik katonai eredetű lőszerek, robbanótestek 

felkutatását, hatástalanítását, megsemmisítését. 

 

Az alakulat hadihajós képessége egyedülálló, mivel a NATO tagjaként csak 

Magyarország rendelkezik folyami erőkkel a térségünkben.  

A tűzszerész tevékenységnek köszönhetően pedig az tűzszerészek és 

aknakutatók mintegy százezer hektár területet mentesítettek, megsemmisítettek 

húszmillió aknát, bombát és tüzérségi lőszert, továbbá harmincezer tonna egyéb 

lőszert és robbanóanyagot. Külföldi missziós műveletek során az improvizált és 

más robbanószerkezetek felderítését, hatástalanítását és megsemmisítését végzik.  

 

Az Önök szakmai tudása, felkészültsége, tapasztalata a garancia arra a 

biztonságra, amelyet a társadalom érez nap, mint nap. Elismerés illeti önöket a 

közelmúlt sajnálatos eseménye és az ahhoz kapcsolódó, nem mindennapi, lelkileg 

is megterhelő feladat ellátása során tanúsított helytállásukért. 

Nemzetünknek mindig áldozatkész, a haza védelmét vállaló, és arra minden 

körülmények között kész katonákra van szüksége. Erre a feladatra csak olyan 

emberek alkalmasak, akik mind szellemileg, mind pedig fizikailag felkészültek, 

valamint mesterei szakmájuknak. Olyan emberek, akik hivatásuknak tekintik a 

katonai életpályát, akik képesek áldozatokat vállalni. Ezen a ponton kell 

megemlékeznünk azokról a katonáinkról, akik feladatuk teljesítése során 

veszítették életüket külföldi misszióban és hazai területen egyaránt. 
 

 

 

 



Hölgyeim és Uraim! 

   

 Csapatünnepük alkalmából elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a 

Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred valamennyi 

hivatásos és szerződéses katonájának, honvédelmi alkalmazottjának az 

eredményes és magas színvonalon elvégzett tisztességes munkáért.  

 
Ezúton kívánok Önöknek további szakmai sikereket, eredményes munkát, 

valamint köszönetemet fejezem ki családtagjaiknak a kitartó támogatásért, 

amellyel hozzájárultak a kiemelkedő eredményeik eléréséhez és új erőt adnak a 

további feladatok végrehajtásához 

 

 Kérem, és elvárom, hogy a jövőben is hasonló elhivatottsággal, és 

becsülettel lássák el munkájukat. Szakmai terveik megvalósításához ezúton 

kívánok Önöknek sok sikert, jó erőt, egészséget, magánéletükben pedig sok 

boldogságot! 
 


