
           

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör  

Budapest  
 

 

 

A 2021.– ben a koronavírus járvány, valamint a fertőzés terjedésének megelőzésére hozott 

óvintézkedések miatt néhány program elmaradt.  

Elsősorban az eredetileg is szabadtérre szánt nyári, őszi programok megtartására volt lehetőség. 

A beltéri programok létszámkorlátozásainak a kísérőrendezvények estek áldozatul, mint 

például az ” Örökségünk 48” vetélkedő makett és eszközbemutatója. 

 

Június 14-18. Velence: Honvédelmi tábor közösen a Magyar Közelharc és Kézitusa 

Szövetség szervezésében, közel ötven általános és középiskolás diák számára, részben 

önköltséggel, részben pályázati támogatás segítségével. A táborban a HTBK Budapesti 

Szervezete vállalta az air-soft játékok és lövészetek rendezését. A biztonsági rendszabályok 

ismertetése után lőelmélet előadás, és a nyílt irányzék helyes használatának bemutatása 

következett. A védőfelszerelés felvételét követően mindenki részt vehetett az egyszerű 

céllapokra folytatott air-soft lövészeten. A programot felszerelés bemutató, fegyverismeret, 

játékos honvédelmi akadályverseny, haditechnikai makettek színesítették. A vállalkozó 

kedvűek számára lehetőség nyílt a „plinking” lövészet kipróbálására, azaz a szabadban álló, 

szétszórtan elhelyezett célokra lőni, folyamatos előremozgás közben. Az ügyesebbek CZ P-09 

air-soft pisztolyokkal a szituációs lőpályán is gyakorolhattak. Késő este pedig éjszakai 

lövészeten vehettek részt, ahol nyomjelző lőszeres air-soft fegyverekkel lőhettek a bevilágított 

célokra.  

A tábornak helyet adó „Drótszamár” kemping jó választásnak bizonyult. A keménynek tűnő 

napi foglalkozások után - a fiatalok számára minden szórakozási lehetőség adott volt - ami 

hozzátartozik egy tóparti vakációhoz. Búcsúzáskor a résztvevők kifejezték köszönetüket, és 

reményüket, hogy a tábor jövőre is megrendezésre kerül. 

 

Június 21-25. Velence: Honvédelmi Tábor a Than Károly Szakképző iskola kadét képzésben 

résztvevő - több mint ötven - honvédelmi és rendvédelmi szakos diákja számára, a Magyar 

Közelharc és Kézitusa Szövetség közös szervezésében, a MATASZ részleges támogatásával.  

A táborban rendszeres közelharc és kézitusa bemutatók és erőnléti foglalkozások zajlottak.  A 

kadétok – oktatóik felügyelete mellett - változatos formában, különböző eszközökkel, illetve 

puszta kezes technikával, párokban gyakoroltak. Napközben vízi sport játékok, lézerharc, és 



más kísérőprogramok tették színessé a tábor életét. A kadétok menetgyakorlat formájában 

kirándultak a közeli Pákozdra, a Katonai Emlékhely és Nemzeti Emlékpark megtekintésére, 

majd éjjeli menetgyakorlattal tértek vissza. A táborban a HTBK Budapesti Szervezete vállalta 

az air-soft játékok és lövészetek rendezését. A lövészetbiztonsági rendszabályok felfrissítése, 

és a védőfelszerelés felvétele után, nyílt irányzékú célzással, air-soft lövészet következett. A 

gyakorlottabbak számára lehetőség nyílt optikai irányzékkal felszerelt (távcsöves) air-soft 

fegyverekkel is lőni, egyedi célokra. Másnap „plinking” lövészetre is jelentkezhettek a 

vállalkozó kedvűek. Itt a természetes környezetben, egy megadott sávban, szétzórtan 

elhelyezett célokra lehetett lőni, folyamatos előremozgás közben. A kadétok saját maguknak 

rendezhették be a lőpályát, az egyedi célokkal együtt. Késő este éjszakai lövészet következett, 

nyomjelző lőszeres air-soft fegyverekkel.  

Nagy sikert arattak a HTBK Budapesti szervezete által beszerzett CZ P-09 air-soft pisztolyok, 

és a CZ Skorpion EVO 3 A1 air-soft géppisztoly, amely szinte tökéletesen olyan mint az eredeti, 

és hasonlóan működik, mint a Magyar Honvédség új rendszeresített CZ pisztolya, illetve 

géppisztolya. Minden kadét kipróbálhatta ezeket az új eszközöket, amelyekről mindannyian 

elégedetten nyilatkoztak. 

Az utolsó nap alaki gyakorlatokkal kezdődött, majd a sokkal érdekesebb harcászati alakzatok, 

és járőr formációk felállítására került sor. Délután az air-soft fegyverekkel felszerelt kadét 

csapat két egymással szemben játszó félre oszlott. A „védő” és „támadó”csapat játékában 

szerepet kapott a tűz és mozgás összehangolása, a támadóerő koncentrálása, és a tartalék 

manőverezése. Ezek a taktikai fogalmak nem csupán szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is 

megjeleníthetővé, és átélhetővé váltak számukra. A szimulációs hatást színes füstköd, és 

puffancsok is fokozták. A sikeres támadás után a csapatok szerepet cseréltek, és a „visszavágó” 

is ugyanilyen jól sikerült.  

A kadétok számára a honvédelmi tábor program teljesítése különösen fontos volt, mivel ez 

jelentette az iskolai szakmai gyakorlat abszolválását is.   

 

Augusztus 28. Kecskeméti Repülőnap: A HTBK Budapesti Szervezete és a Magyar 

Közelharc és Kézitusa Szövetség közös sátorban, air-soft fegyver és felszerelés, illetve 

közelharc bemutatóval vett részt a nemzetközi programon. Az érdeklődők kézbe vehették az 

eszközöket és fegyvereket, köztük a honvédség új hazai gyártású CZ fegyvereinek air-soft 

hasonmásait. A program nyomán sokan keresték az internetes kapcsolatfelvétel lehetőségét az 

MKKSZ-szel, és a HTBK Budapesttel, illetve az Országos Szövetséggel.   

 

Október 2. Hűvösvölgyi Nagyrét: A HTBK Szake (Szakmai Középiskolások Egyesülete) 

2021-ben megtartott jelentősebb vetélkedője „Az ezerarcú Magyarország honvédelmi 

tábor” volt, amelynek katonai tematikájú programját a HTBK Budapest, és a Magyar 

Közelharc és Kézitusa Szövetség rendezte. A Hűvösvölgyi- Nagyréten –korlátozásoktól 

mentesen-, nap-sütéses időben, közel hetven diák és határon túli fiatal részvételével zajlott a 

rendezvény. Négy helyszínen, forgószínpadszerűen következtek a feladatok. Az első állomáson 

kialakított „szabadtéri dozsóban” birkózószőnyegeken, biztonságos módon, Zöllei Zoltán 

nyugállományú alezredes, az MKKSZ elnöke mutatta be a gyakorlatokat kadét diákjaival és a 

„bátor önként jelentkezőkkel”. Néhány fogás elsajátítása, és egy kis sikerélmény már meghozta 

a többiek kedvét is, hogy ismerkedjenek a harcművészet világával. A következő feladat a 

kézigránát dobás volt, amely - olyan egyszerűnek tűnik, - hogy a kevesebb önbizalommal 

rendelkezők is könnyen rábeszélhetők. Miközben a fiatalok megpróbálták eltalálni a célokat, 

közben instrukciókat kaptak, hogyan lehet ügyesebb mozdulatokkal biztonságosan kezelni és 

messzebbre célba találni ezzel a fegyverrel. A többiek ezalatt a bemutató kézigránátok 

metszetein tanulmányozhatták az eszközök felépítését, működését. A harmadik helyszínen  

fegyverismeretből kaptak előadást, kezdve a kötelező biztonsági rendszabályoktól, egészen a 



korszerű gépkarabélyok jellemző felépítéséig. Szemléltető eszközként egy hatástalanított, 

metszett fegyver szolgált, amelyen be lehetett mutatni a szabályos szét és összeszerelést is. A 

vállalkozó kedvűek egy igazi „gyorstalpaló képzésen” vettek részt, és egymással 

versenyezhettek, ki sajátította el jobban a tudnivalókat. A győztes az lett, akinek gyorsabban 

sikerült összeraknia a fegyvert. Az utolsó állomáson air-soft lövészet volt a feladat, különböző 

korszerű fegyverek hasonmás air-soft változataival. Hangsúlyozott helyet kaptak itt a 

honvédség hazai gyártású, új „CZ” fegyverei air-soft változatai, mint a CZ P-09 pisztolyok, a 

SKORPION EVO 3 A-1géppisztoly, és a BREN-2 gépkarabély.  

A vetélkedőn a végzős kadet iskolások önként vállalták a közreműködést. Felkészülten, 

fegyelmezetten, és minden kérdésre választ adva végezték feladatukat, határozottan kedvező 

benyomást tettek a velük egykorú fiatalokra. Talán ez volt az egész rendezvény egyik 

legfontosabb mozzanata.   

 

 

November 11. Nagytarcsa: Megemlékezés, gyertyagyújtás. A nagytarcsai temetőben 13 

honvédsírt ápolnak a hadisírgondozók. A sírok mellé a helyiek is állítottak 11 emlékkeresztet, 

hősi halottaik számára, akik távol nyugszanak. Mécses gyújtással emlékeztünk az elesettekre, 

és a háború minden áldozatára. 

 

 

 

A HTBK Budapesti Szervezete és az MKKSZ a koronavírus várható lecsengését követően, a 

tavaly igen sikeres „Honvédelmi tábor” programok idei folytatására készül.   

 A támogatást a programok végrehajtására, és az az air-soft eszközpark karbantartására és 

felújítására használtuk. Szándékunkban áll további olyan új air-soft eszközöket beszerezni, 

amelyek a Magyar Honvédség megújuló kézifegyvertípusait mintázzák, és már nagy sikert 

arattak programjainkon.    

       

 

  

 

 

 

 

 

         


