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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Magyar Honvédség vezetése nevében tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük Önöket 

a Rádiótechnikai Csapatok Napja alkalmából.  

Több, mint hetven esztendeje annak, hogy Bay Zoltán magyar tudós és feltaláló 1946. 

február 6-án végrehajtott egy olyan nagy jelentőségű mérést, mellyel pontosan meghatározta a 

Föld–Hold távolságot. Elődeik, ezt napot választottak fegyvernemi ünnepüknek, mely 

méltóképpen hivatott képviselni szakterületük fontosságát, szakmai önbecsülésük több évtizedre 

visszanyúló hagyományait. 

Önök egy olyan speciális, mással nem pótolható szakterület képviselői, amelynek nagy 

hozzáértéssel, a szakmai ismeretek tevékeny alkalmazásával végrehajtott feladatai 

elengedhetetlen részét képezik hazánk légtér-szuverenitásának biztosításában. A hazai légtér 

folyamatos rádiólokációs felderítésével, a szükséges radaradatok biztosításával 

nélkülözhetetlen részt vállalnak a Magyar Honvédség küldetése, a Haza védelmének magasztos 

feladatában.  

Munkájuk az állandó információszerzés és annak továbbítása, annak érdekében, hogy 

országunkat meglepetésszerű fenyegetés ne érhesse. Ez nem pusztán szakmai felkészültséget 

kíván, melynek elsajátítása hosszú tanulási folyamatok eredménye, melyet Önök már 

magukénak tudhatnak, hanem elkötelezettséget e fegyvernem iránt. Feladataik nem olyan 

látványosak, mint más fegyvernemeké, hiszen a színfalak mögött dolgoznak, de ismeretes, hogy 

Önök békeidőben is harcfeladatot hajtanak végre ugyanúgy, mint minősített helyzetben. 

Önök 2017-ben maradéktalanul végrehajtották feladataikat: elvárjuk, hogy 2018-ban se 

legyen ez másként. Ez elsősorban a folyamatos légtérlefedettséget jelenti, de ne feledkezzünk 

meg arról, hogy ugyanezen katonák, akik üzemeltetik lokátorainkat, szolgálnak déli 

határainknál is. Mint a Magyar Honvédség más elemeire, így erre a területre is érvényes, hogy 

a szakmai kihívások mellet ez egy újabb erőpróba, amit eddig sikeresen teljesített ez a 

fegyvernem is. 

 



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A haza fegyveres védelme összefogást, áldozatos munkát és odaadó szolgálatot követel a 

Magyar Honvédség minden tagjától. Arra tettük életünket, hogy minden erőnkkel hazánk 

érdekeit szolgáljuk, és minden körülmények között megőrizzük biztonságát. 

A radartechnikai szakterület napjainkban az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat. Ezt 

szem előtt tartva gondoskodik a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program arról, 

hogy a szakterület a kor követelményeinek megfelelő eszközökkel végezhesse felelősségteljes 

munkáját. A légtérellenőrzési képesség javítása érdekében a modern, állandó telepítésű 

radarok mellé réskitöltő, valamint mobil háromdimenziós radarállomások beszerzése van 

napirenden, amelyek minden körülmények között biztosítani tudják az ország légterének 

ellenőrzését. 

A Rádiótechnikai Csapatok Napja alkalmából elismerésünket fejezzük ki a szakterületen 

szolgálatot teljesítő állománynak. Szakmai felkészültségük, hivatástudatuk és nem utolsó 

sorban a fegyvernem iránt érzett elhivatottságuk szilárd és megbízható alapot biztosít az 

elkövetkező időszak feladatainak végrehajtásához. Megköszönve munkájukat kívánunk 

Önöknek és családjaiknak sok sikert, erőt, egészséget és sok boldogságot! 
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