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E J T Ő E R N Y Ő S 
 

Erdélyi József katonaköltő  
az egykori Magyar Királyi „vitéz Bertalan Árpád” 1. honvéd ejtőernyős zászlóalj  

katonájának verse 

 
 
E j tőe rnyőn,  amot t ,  n i ,  Fe lséges  ú t  az  égbő l  
l ebeg egy  ka tona !  a  f ö ld re  lengen i .  
M in tha  egy ó r iás i  Repü lőgépen ü ln i  
nape rnyő t  ta r tana ,  az  még csak  ember i ,  
cs ipkés  fehé r  nape rnyő t ,  de  k iugran i ,  esn i ,  
ped ig  az ta r t ja  ő t .  zuhann i ,  m in t  a  kő ,  
E reszked ik  az ember ,  m íg  megtö l t i  az  e rnyő  
Messze  van  még a  fö ld .  öb lé t  a  levegő .  
 
 
 
A  gép ,  az embere j tő ,  K i rúgn i  a  repü lő   
s imán  repü l  tovább ,  h ida t  a  láb  a ló l ,  
s  e reszked ik  az  ember  ahhoz  vakmerő  ész ,  
l assan  a lább ,  a lább .  e lszán t  ember  va ló .  
M i t  é rezhe t  magában ,  e j tőe rnyő re  b ízva ,  
m iko r  maga  a la t t  am i  ma jd  megte l ik ,  
n incs  fö ld?    Ot t  é rzem én  is  ha  az ember  az  égbő l  
l ebegn i  magamat .  zuhan  egy  ide ig .  
 
 
 
Úgy  é rzem az t  az é rzés t ,  Ahhoz aka ra t ,  é le t  
hogy  a  lábam i s  sa jog.  és  ha lá lmegve tés ,  
H isz ’  ember  az ,  k i  o t t  csüng,  kö te lességtudás  ke l l .  
s  én  i s  ember  vagyok .  Könnyű  a  lebegés ,  
De  anná l  szebb  a  lá t vány ,  de  a  beé rkezés  már  
m iné l  bá t rabb  a  te t t .  nem egysze rű  do log ,  
Az  e j tőe rnyős  ú t ja ,  mer t  emberek  vagyunk  ám,  
f enséges  ú t  lehe t .  nem szá rnyas  angya lok .  
 
 
 
 Kéz- láb  könnyen  k i tö rhe t ,  
 nyak  i s  tö rhe t  ta lán .  
 Hány  szem függ fé l ve  o t t  f enn ,  
 azon  a  ka tonán?  
 I s ten  seg í tse  szép ,  s ík   
 mező re  szá l lan i ,  
 s  ép  tes t te l ,  ép  lé lekke l  
 f e l  ta lp ra  á l l an i .  
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Elnöki köszönt ő 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 

Húsz év nem nagy idő egy társadalmi szervezet 
életében. Fenntartani a tagság érdeklődését, megterem-
teni a működés anyagi, technikai feltételeit korunk roha-
nó világában, azonban igen embert próbáló feladat.  
 

Szövetségünk létszáma sajnos évről–évre fogy, 
hiszen a második világháborús veteránjaink és a háború 
után megalakult ejtőernyős alakulatok tagjai közül na-
gyon soknak elfújták már a takarodót és csak emléke-
inkben élnek tovább. Szerencsére azonban az ejtőer-
nyősök legendás bajtársiassága az új nemzedékekben 
is tovább él. Ez az, ami átsegített bennünket nagyon sok 
nehézségen és ma is összetartja a szövetséget.  

 
 

Tagjaink között egyaránt megtalálhatóak a második világháborús veteránok, a 
volt Magyar Néphadsereg és a Magyar Honvédelmi Sportszövetség tagjai, a jelenleg 
ejtőernyőzést folytató katonai alakulatok, rendvédelmi szervek hivatásosai és a szer-
ződéses állományúak, valamint a polgári ejtőernyőzés képviselői.  

 
Ez a kiadvány a teljesség igénye nélkül szeretné az Önök számára bemutatni 

Szövetségünk és az ejtőernyőzéssel foglalkozó katonai és rendvédelmi szervek tör-
ténetét, tevékenységét. A könyvet kérem, úgy forgassák, hogy azt nem tudósok, ha-
nem a Szövetség tagjai írták. Lehet tehát a szerzők gondolataival egyet nem érteni, a 
teljességet hiányolni, el kell azonban ismerni a tenni akarást és azt, hogy mindezt 
egy nemes cél – a Szövetség népszerűsítése – érdekében tették.  

 
Az elkészült kiadványt ajánlom bajtársaimnak, a honvédelem történetével fog-

lalkozóknak és a ma katonai vezetőinek figyelmébe. 
                                        
 
 
                                                                                                     Dr. Boda József  
                                                                                                 rendőr dandártábornok   
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Bevezetés 
 

 
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 

megalakulásának 20. évfordulóján – az eddigi hagyo-
mányokat követve – 2012. évben is kiadja, az előzőek-
től eltérően, bővebb tartalommal a szövetség történetét. 

A MEBSZ 20 éves története természetesen min-
den részletre nem terjedhetett ki, azonban arra töreked-
tünk, hogy a legfontosabb eseményeket, történéseket 
szövegben és képben tagságunk rendelkezésére bo-
csássuk. Kiadványunkban kiemelt helyet kaptak a Szö-
vetség megalakulásának előzményei, az Országos El-
nökség munkája, a tagszervezetek bemutatása, az Ej-
tőernyős Európai Unióhoz való csatlakozással kapcso-
latos tevékenység, és minden olyan fontos információ 
megjelenítése, amely hozzájárul a nyilvánosság előtti 
bemutatkozáshoz. 

 
Itt szeretném megköszönni a kiadványunk megírásában közreműködők áldo-

zatos tevékenységét, külön kiemelve Gáll Gábor bajtársunknak a szerkesztésben 
vállalt aktív, és minden részletre kiterjedő munkáját. Személyes kezdeményezései 
nélkül kiadványunk tartalmában szegényebb lenne. 
 

Bízom abban, hogy a 2010. december 11-i küldött közgyűlésen megválasztott 
új elnökség tovább folytatja szövetségünk 20 éves hagyományait, és az Alapító Ok-
iratban vállalt célkitűzéseink megvalósítását. 

 
Ajánlom olvasásra a MEBSZ minden rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjának, 

továbbá az ejtőernyőzés iránt érdeklődők részére. 
 
 
 
                                                                                           Dr. Bánki Imre ny. ezredes 
                                                                                                 a MEBSZ volt elnöke 
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Húszéves a Magyar Ejt őernyősök Bajtársi Szövetsége 
(MEBSZ)1 

 

dr. Boda József r. ddtbk. a MEBSZ elnöke – Dr. Bánki Imre nyá. ezds. 
 

Előzmények és a megalakulás els ő időszaka 1998-ig 
 
Az ejtőernyősök legendás hírű bajtársiassága azt hiszem, minden olvasó előtt ismert. 
Ez a bajtársi szellem segítette ejtőernyőseinket a tragikus kezdetű 1941-es első ejtő-
ernyős bevetés végrehajtásában és ez a bajtársiasság tartotta össze őket a második 
világháború vérzivataros éveiben is. Folytatódott ez a nemes hagyomány előbb a 
Demokratikus Honvédség, majd a Magyar Néphadsereg ejtőernyős alakulatainál, a 
Magyar Honvédelmi Szövetség ejtőernyős szakosztályaiban és a polgári ejtőernyős 
klubokban is. Ez a bajtársi összetartozás eredményezte azután az ejtőernyős nem-
zedékek egymásra találását, 1991-ben a MEBSZ megalakítását és 2005-ben a 
MEBSZ felvételét az Európai Ejtőernyős Unióba. Közel 30 éve, 1978-ban kezdődött 
meg a veterán ejtőernyősök bajtársi egyesületének szervezése és 10 évvel azután, 
1988-ban a III. veterán ejtőernyős találkozón határozták el a résztvevők, hogy létre-
hozzák a Bajtársi Szövetséget, hagyomány – és barátságápoló, érdekvédelmi célki-
tűzésekkel. A jeles évfordulókhoz kapcsolódva döntötte el a MEBSZ elnöksége, hogy 
felkutatja az ejtőernyős emlékhelyeket és felvázolja a szervezet rövid történetét, be-
mutatja a fontosabb eseményeket és az ejtőernyőzéssel foglalkozó szervezeteket. 
 

*** 
Az 1970-es évek második felére jött el az az idő, hogy a magyar katonai ejtőernyő-
zésben a korábban úttörő szerepet játszott, a demokratikus honvédségben, majd a 
Néphadseregben is szolgáló ejtőernyős tisztek, tiszthelyettesek nyugállományba ke-
rültek, kiváltak a számukra életelemet jelentő szervezetek kereteiből. Rövid időn be-
lül szinte minden nyugállományba került ejtőernyős hiányát érezte a bajtársi össze-
tartozásnak, az élményeket felsorakoztató közösségnek, azoknak a nehézségekkel, 
megpróbáltatásokkal összekovácsolt kapcsolatoknak, amelyek aktív szolgálatuk 
alatt, a korábbi években összefogta őket. Döntő többségüknél már kis idő elteltével 
nyilvánvalóvá vált, hogy csak nagyon nehezen lennének képesek az ejtőernyőzés 
eszméje, az összetartozás és bajtársiasság naponta megélt érzése, a közös emlékek 
és hagyományok ápolása nélkül értelmesen, a nyugdíjas éveket tartalmasan kitöltve 
élni. 
 
Az első ötletek a volt 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj tagjainak összehívására a zász-
lóalj megalakulásának 30. évfordulójára szervezett ünnepségein vetődtek fel. Egy 
véletlenszerű esemény gyorsította fel a folyamatot 1977-ben, amikor Juhász József 
őrnagy, a 34. Felderítő Zászlóalj parancsnokának ejtőernyős helyettese találkozott a 
szolnoki ejtőernyős táborban Kőhalmi Antal tartalékos hadnagy, általános iskolai ta-
nárral. Az emlékek felelevenítése után megkezdődött a bajtársak, a tiszt – és a tiszt-
helyettes – társak felkutatása. 1980-ig mintegy 40 fő lakcímét sikerült azonosítaniuk, 
és velük a kapcsolatot felvenniük. 
 

                                                 
1 Készült: a MEBSZ megalakulásának 10. és 15. évfordulójára kiadott füzetek, illetve a 2007-2011 
között az Országos Elnökségi üléseken felvett jegyzőkönyvei, valamint a tagszervezetek beszámolói 
alapján. 
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Az 1950 szeptemberében avatott tisztek csoportja 1980. október 4-én 
 
 
1980. október 4-én, a Dózsa György Gyalogos Tiszti Iskolán az 1950 szeptemberé-
ben avatott tisztek bajtársi találkozót rendeztek, ahol a volt 62. Önálló Ejtőernyős 
Zászlóalj tisztjei egy asztalhoz kerültek. Ekkor Hirsch Ádám, Hronyecz Pál, Jankovics 
Ferenc, Juhász József, Kocsis Ferenc, Kozák Lajos, Körmöczi István, Krasznai Lász-
ló, Schmidt Attila, Vadászi Tibor, Vertig Zoltán határozták el, hogy egy szervező bi-
zottság közbeiktatásával megrendezik az első Ejtőernyős Bajtársi Találkozót.  
 
 
 

 
  A találkozót megnyitja Gyuricza Béla          A résztvevők köztük Kőhalmi Antal tartalékos hadnagy 
alezredes balról Kozák Lajos alezredes        a találkozó egyik elindítója és felesége, mellette H. Nagy                       
      jobbról Kocsis Ferenc alezredes                     Imre alezredes a 62. Önálló eje. zászlóalj egykori                 
                                                                                                       parancsnoka  
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Az első szervező bizottsági megbeszélés 

 
 

Ujlaki Lajos, 
a szervező bizottság tagja 

 

1981. november 14-én 58 fő vett részt az összejövetelen. A találkozón megegyezés 
született a következő összejövetelre is. A nagyobb városokban – Budapest, Székes-
fehérvár, Pécs, Veszprém, Kiskunfélegyháza – rendszeres havi találkozók szerve-
ződtek. A fővárosban 25-30 fő rendszeresen a Pénzügyőr Klubban találkozott. 
Egyre gyakrabban jelentek meg ezeken az összejöveteleken a családtagok is, jelez-
vén, hogy nem idegen tőlük továbbra sem az ejtőernyőzés témaköre, és ők is részt 
kérnek a hagyományok ápolásából. 1985 januárjában erősödött meg a gondolat, 
hogy ezeket az önálló csoportokat egy, az ejtőernyős társadalom bizalmát élvező 
vezetőség fogja össze, amely szervező és ügyintéző feladatokat lát el. 
 
A szervező bizottság elnöke: Kozák Lajos, tagjai: Hronyecz Pál, Juhász József és 
Újlaki Lajos lettek. A vezetőség irodája és a megbeszélések színhelye Hronyecz Pál 
lakása volt.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Megkezdődött a második ejtőernyős találkozó előkészítése, melyre 1986. szeptem-
ber 16-án, Székesfehérváron került sor 180 fő részvételével. 
 
Ezen az összejövetelen a résztvevők létrehozták az Ejtőernyős Szociális és Kegyele-
ti Bizottságot, amelynek feladata a nehéz anyagi és szociális helyzetben lévők támo-
gatása, valamint az elhunyt bajtársak emlékének ápolása lett.  
 
Ezekben az években egyre többen, egyre rendszeresebben vettek részt az országos 
ejtőernyős rendezvényeken: a Hüse Károly Emlékversenyen, a szolnoki zászlóalj 
bemutatóin, az ejtőernyőzés hőseiről, áldozatairól való megemlékezéseken, a koszo-
rúzásokon Veszprémben, Pápán, Letkésen és Kéthelyen. A családi szabadidős ren-
dezvények, vacsorák, zenés táncestek jól egészítették ki az éves programokat. 
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Megnyitó beszédet mond Borsits László vőrgy., 
az 5. HDS törzsfőnöke, mellette Kocsis Ferenc 
r.alez., valamint Vadászi Tibor vezérőrnagy és 

felesége 
 

 
 
 
 
 
 

 
A harmadik veterán ejtőernyős találkozóra – a zászlóalj megalakulásának 40. évfor-
dulójára szervezett ünnepséghez kapcsolódva – 1988. október 1-jén, Szolnokon ke-
rült sor, amelyen már 220 személy vett részt. Itt határozták el, hogy szükséges a to-
vábbiakban „hivatalos” szervezeti keretet adni az ejtőernyős társadalmi mozgalom-
nak, célszerű vázolni azokat a magatartásnormákat, amelyek körülhatárolják a ta-
gokkal szembeni elvárásokat, jogokat, kötelességeket. Több mint egyéves előkészítő 
munka kezdődött. E találkozó óta beszélhetünk az Ejtőernyős Bajtársi Szövetség 
működésér ől, amely országosan átfogta az ejtőernyős társadalmat, még ha a jogi 
és formai keretek nem is lettek meghatározva. 
 
1989. december 2-án a budapesti Pénzügyőr Klubban gyűltek össze az ejtőernyős 
társadalom képviselői, jeles tagjai az alakuló közgyűlésre, hogy létrehozzák a Ma-
gyar Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségét. Az előkészítő munkában kiemelke-
dően aktívak voltak: Budai Jenő, Hronyecz Pál, Juhász József, Kozák Lajos, Magyar 
Miklós, Újlaki Lajos, Valkó Gyula, Varga Imre, sokat segített Gyuricza Béla és Vadá-
szi Tibor. Az alakuló értekezlet elnöke Kozák Lajos volt. Napirenden a szervezet te-
vékenységének vázolása, az alapszabály-tervezet megvitatása, az Intéző Bizottság 
megválasztása, valamint az első év programja szerepelt. Hosszú vita folyt arról, hogy 
szükséges-e ilyen szervezet létrehozása, nem válik-e a szervezet bürokratikussá, a 
hivatalos funkciók nem idegenítik-e el a tagságot a vezetéstől, nem lesz-e nagy tá-
volság a vidéki szervezetek és a fővárosi csoport között stb. 
 
A létrejött szövetségbe alig több mint 200-an regisztráltatták magukat. Az Intéző Bi-
zottság elnöke Kozák Lajos, elnökhelyettese Budai Jenő, titkára Juhász József, 
módszertani titkára Magyar Miklós, gazdasági felelőse Varga Imre lett. A Kegyeleti 
Bizottság elnökévé Újlaki Lajost választották. 
 
 
 
 
 

 
A második ejtőernyős találkozó 

résztvevői 
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A Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének népszerűsége gyorsan növekedett, 
a jó kapcsolatok erősödése meggyőzte az aggályoskodókat. Az igen aktív szerve-
zőmunka, a bekövetkezett társadalmi változások, valamint az öntevékeny kulturális 
rendezvények (klubestek, kirándulások, találkozók stb.) hírei eljutnak az ország kü-
lönböző pontjaira, így Pápára a második világháborús veterán ejtőernyősökhöz is. 
Megkezdődött a háború előtti és utáni ejtőernyősök egymásra találása. 
 
Az országos gyűlés után az ejtőernyőzéshez szorosabban kapcsolódó városokban – 
Pápa, Pécs, Veszprém, Szentes, Székesfehérvár, Kiskunfélegyháza, Szolnok, Bu-
dapest – létrejöttek a helyi szervezetek. A Budapesten működő Intéző Bizottság ösz-
szefogásával éves program alapján rendszeresek voltak a megbeszélések, összejö-
vetelek, kirándulások, az ejtőernyős eseményekkel összekapcsolt rendezvények 
Szolnokon, Taszáron, Székesfehérváron, Pápán, Veszprémben. A Veterán Ejtőer-
nyősök Bajtársi Szövetsége megalakulásával szinte egy időben merült fel az igény 
egy általánosabb, nyitottabb ejtőernyős társadalmi szervezet megformálására, amely 
nemcsak a katonai körökből kikerülteket, a veteránokat, hanem az aktív szolgálatot 
teljesítő hivatásos és sorállományú ejtőernyősöket, valamint az MHSZ-ben és a pol-
gári klubokban sportolókat, szimpatizánsokat is befogadja. Ennek jegyében kezdő-
dött meg az alapszabály átdolgozása és a közgyűléssel egybekapcsolt országos ej-
tőernyős találkozó előkészítése. Erre a jeles rendezvényre 1991. április 13-án Vesz-
prémben, a Helyőrségi Művelődési Otthonban került sor. A hadsereg vezető állomá-
nya is megtisztelte részvételével a közgyűlést. Jelen volt Deák János altábornagy, 
vezérkari főnök, Gyuricza Béla altábornagy, az 5. Hadsereg parancsnoka, Csurgay 
Miklós vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság parancsnoka. 
Veszprém város polgármestere is eredményes munkát kívánt az egybegyűlteknek.  
 
A Közgyűlés Vadászi Tibor elnökletével beszélte meg a feladatokat. Az elnök részle-
tes tájékoztatót tartott a Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége addigi tevékeny-
ségéről és javasolta, hogy e szervezet alakuljon át a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi 
Szövetségévé, megnyitva ezzel a kapukat minden korosztály és az ejtőernyős társa-
dalom minden rétege (hivatásos és sorkatona, civil amatőr és sportoló, szimpatizáns, 
támogató) előtt. A Juhász József szervező titkár által beterjesztett új alapszabályza-
tot a résztvevők – egyhangúan – elfogadták, legfontosabb tennivalók között említve 
az ejtőernyős hagyományok ápolását, fejlesztését, a helyi szervezetek összefogását. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alakuló közgyűlés 1991. április 13.  
Vadászi Tibor vezérőrnagy megnyitója, mellette Juhász József nyá. alezredes titkár,  

Budai Jenő nyá. alezredes jegyzőkönyvvezető 
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A MEBSZ els ő elnöksége 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az első elnökségi ülés résztvevői 

 
Elnök: Vadászi Tibor 
Tagok: Bánki Imre, Boncz József, Budai Jenő, Furkó Kálmán, Hronyecz Pál, Huszár 
János, Juhász József, Kocsis Ferenc, Kozák Lajos, Magyar Miklós, Sáray Bertalan, 
Simon László, Szabó Ferenc (Szentes), Szabó Ferenc (Szolnok), Takács Ferenc, 
Ugron István, Ujlaki Lajos, Valkó Gyula. Később, az év folyamán kooptálásra került 
Fülöp Tibor, Marosújvári Géza, Nagy István (a szolnoki MH 34. Bercsényi Miklós Ön-
álló Mélységi Felderítő Zászlóalj parancsnoka) Tiszteletbeli elnöknek megválasztot-
tuk Gyuricza Béla altábornagyot. 
 
A közgyűlés résztvevői a vendégekkel együtt megkoszorúzták a repülőtéri emlékmű-
vet és a temetőben az ejtőernyős katasztrófa áldozatainak emlékhelyét. 
Az elnökség megbízta tagjai közül Boncz Józsefet (Pápa), Furkó Kálmánt, majd Ko-
vács Sándort (Szolnok), Kocsis Ferencet (Székesfehérvár), Szabó Ferencet (Szen-
tes), Takács Ferencet (Pécs), Valkó Gyulát (Veszprém) a helyi szervezetek vezeté-
sével. Később a megbízottakat a szervezetek elnökükké választották. 1991-94 között 
megalakul a budapesti (elnök: Gajdán Miklós), a kecskeméti (elnök: Preising Konrád, 
utána Rácz Szabó Mihály), a miskolci (elnök: Dabasi József) szervezet is. Megtörtén-
tek a szükséges lépések a szervezet legalizálására. 
1991 szeptemberében a Fővárosi Bíróság elfogadta a MEBSZ alapszabályát és 
4001. számon bejegyezte az egyesületek sorába. 1992-ben a MEBSZ tagja lett a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének. Ez szervezetünk számára jelentős 
anyagi segítséget, támogatást is jelent. Az elnökség jó kapcsolatot alakított ki a Ma-
gyar Veterán Repülők Szövetségével, a Légierő Nyugdíjas Klubjával. Az elnökségi 
üléseken mindenkor a szövetség életének legfontosabb kérdései voltak napirenden. 
Éves programok megvitatása, rendezvények előkészítése, tagszervezetek helyzeté-
nek felmérése, tiszteletben tartva önállóságukat. 1992. január 18-ára elkészült, fel-
avatásra került Kiss Zoltán alezredes, az ejtőernyős szolgálat mártírjának emlékmű-
ve a rákoskeresztúri köztemetőben. 1993. október 2-án tartotta a MEBSZ Országos 
Küldöttértekezletét Szolnokon a 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj laktanyájá-
ban. A Vadászi Tibor elnök által tartott beszámolót 160 küldött hallgatta meg, több 
mint 500 tag képviseletében. A küldöttértekezlet tisztelettel emlékezett meg a két 
közgyűlés között elhunytakról, elvégezte a szükséges korrekciókat az alapszabályza-
ton, majd új elnökséget választott. 
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Osztrák veterán ejtőernyősök is részt  
vesznek minden évben a székesfehérvári  

megemlékezésen 
 
 
 

A MEBSZ második elnöksége 1993 
 
Elnök: Vadászi Tibor 
Elnökségi tagok: Bánki Imre, Budai Jenő, Dombi Lőrinc, Hronyecz Pál, Hideg Tibor, 
Juhász József, Kozák Lajos, Magyar Miklós, Mile Endre, Németh Sándor, � Nagy 
István, Pávai Andor, Sáray Bertalan, Simon László, Székely Sándor, Szokolay Ta-
más, Ugron István, Ujlaki Lajos. 
 
A tagszervezetek elnökei: Boncz József (Pápa), Látos Sándor (Veszprém), Mucsi 
János (Szolnok), Pápai Gyula (Székesfehérvár), Rácz-Szabó Mihály (Kiskunfélegy-
háza), Szabó Ferenc (Szentes), Takács Ferenc (Pécs), Gajdán Miklós (Budapest). 
A közgyűlés alaphangulatát színvonalas ejtőernyős bemutató adta meg, amely a 
zászlóalj hivatásos állományával együtt eltöltött közös ebéddel és hosszantartó baj-
társi eszmecserével fejeződött be.  
 
1994 folyamán, az elnökségen belüli funkciókban az elnökségi tagok elfoglaltsága 
miatt változásokat kellett alkalmazni. Ügyvezető elnök Juhász József lett. 
1994-ben létrehozásra került az Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány, amelynek ku-
ratóriuma folyamatosan figyelemmel kíséri a MEBSZ tagjainak anyagi és szociális 
helyzetét. Az alapítvány 500.000 Ft alaptőkével rendelkezett, amelynek kamatai ke-
rültek szétosztásra a rászorultak között. Az év végére a szövetség taglétszáma meg-
haladta a 700 főt.  Az 1995. december 13-i elnökségi ülésen megjelent a Magyar 
Honvédség Parancsnoka, Vezérkari Főnöke, Németh Sándor altábornagy és a 
MEBSZ egész tevékenységének méltatása mellett külön elismerését fejezte ki Budai 
Jenő, Gajdán Miklós és Hideg Tibor elnökségi tagoknak.  
 
1996-97 év folyamán a hagyományok ápolása, a szervezetek önállóságának erősíté-
se volt a tevékenység középpontjában. Kegyeleti ünnepségek, koszorúzások: 
Kiss Zoltán alezredes emlékművénél, vitéz Bertalan Árpád őrnagy sírjánál, a veszp-
rémi temetőben az ejtőernyős katasztrófa évfordulóján, a második világháborús em-
lékhelyeken, Kéthely és Letkés községben, valamint a pápai emlékműnél. 
 
Az elnökség nagy figyelmet fordított 
minden esetben a rendezvények sokol-
dalú, pontos előkészítésére. Az ejtőer-
nyős hagyományok ápolása rendszere-
sen kirándulásokkal, családi rendezvé-
nyekkel, látogatásokkal kötődött össze. 
Szolnok, Veszprém, Eger, Szentendre, 
Gödöllő stb. voltak a belföldi rendezvé-
nyek színhelyei, míg Csehország, Szlo-
vákia, Németország, Románia (Erdély), 
Olaszország a külföldi kirándulások cél-
állomásai. A MEBSZ rendezvényein 
egyre gyakrabban jelennek meg külföldi 
veterán ejtőernyősök az Egyesült Álla-
mokból, Ausztriából, Szlovákiából (Kas-
sa) és Újvidékről. 
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A MEBSZ nevében Juhász József ügyvezető elnök köszönti  
Medveczky Gabriellát, az első magyar ejtőernyősnőt,  
ugrásának 60. évfordulóján, a háttérben Fülöp Tibor  

 

A MEBSZ elnöksége 1997. június 12-én, bensőséges ünnepségen emlékezett meg 
az első magyar ejtőernyősnő ugrásáról. 1937. június 11 és 14-e között tartották Bu-
dapesten az első nemzetközi légi mentésügyi konferencia első tanácskozását. Ebből 
az alkalomból – kísérleti jelleggel – egy teljes kórházi felszerelés ledobását tervezték 
ejtőernyővel.  
A Konferencia keretében 1937. június 12-én Mátyásföldön egy mentőcsoport ugrott 
ki: dr. Lehoczky Béla főorvos, Medveczky Gabriella és Tatár Margit ápolónők, vala-
mint Hidvégi Géza asszisztens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1937. június 12-ei ugrás után a négy bátor légi mentő balról: 
Dr. Lehoczky Béla m. kir. honvéd főorvos, Hidvégi Géza eü. katona,  

Medveczky Gabriella és Tatár Margit vöröskeresztes ápolónők 
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A MEBSZ harmadik elnöksége 1998 

 
1998. február 11-én tartotta a MEBSZ soros országos tisztújító Küldöttértekezletét, 
ahol 80 küldött volt jelen, több mint 800 tag képviseletében vitatta meg az elmúlt idő-
szakban elvégzetteket, szabta meg a következő időszak feladatait és egészítette ki 
az alapszabályzatot. Különösen nagy hangsúlyt kaptak az etikai és belső szervezeti 
kérdések. Az értekezletet megtisztelte a HM és a BEOSZ képviselője, valamint az 
Egyesült Államok katonai és légügyi attaséja, Szurgyi Árpád ezredes. 
 
Elnök: Dr. Bánki Imre, 
Tagok: Budai Jenő, Csabai István, dr. Héjja István, Juhász József, Mile Endre, Sáray 
Bertalan, Vadászi Tibor, majd 2000-től Gajdán Miklós, és 2001-től dr. Boda József 
lett tag. Az elnökségi ülésekre a tagszervezetek elnökei, az Ellenőrző Bizottság elnö-
ke és az Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriumának elnöke állandó meghí-
vással rendelkeznek. Az etikai bizottságot Ujlaki Lajos vezette. A kegyeleti bizottság-
ban haláláig Hronyecz Pál és Sztankovics Miklós dolgoztak. Az elnökség tagjai kö-
zött jól elhatároltan megosztották a feladatokat, akik az országos szintű tennivalók 
mellett a tagszervezetek munkáját is segítették.  
 
Az Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány kuratórium elnöke Gorondi Béla lett.  
A szövetség elnöksége az 1998. évi küldöttközgyűlés után a Lónyai utcából a ZMNE 
Felderítő Tanszékére költözött. Így az elnökség üléseinek és az éves beszámoló ér-
tekezletek megtartásához az alapfeltétel továbbra is biztosítva volt.  
A tagszervezetek az Alapszabályzatnak megfelelően nagy önállósággal és operativi-
tással végezték munkájukat. A MEBSZ budapesti és vidéki tagszervezetei Szolnok, 
Pápa, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Veszprém, Székesfehérvár, 1999. januártól Szent-
endre, 2001 decemberétől Eger a helyi közélet és a társadalmi szervezetek élvona-
lába tartoznak.  
 
 
A tagszervezetek elnökei az alábbi személyek lettek: 
 

• Budapest: 1999 decemberéig és 2001-ben Gajdán Miklós 
      2000-ben Janovics Ferenc  
      2002 januárjától Both Lajos 

• Szolnok: Mucsi János 
• Kiskunfélegyháza: Rácz-Szabó Mihály 
• Pápa: Székely Sándor, 2002-től Töreky László 
• Miskolc: Dabasi József 
• Szentendre: Nagy György 
• Eger: Arany Lajos 
• Székesfehérvár: Richnovszky Sándor 
• Veszprém: Torma József 

 
A székesfehérvári és a veszprémi tagszervezet napjainkban, mint önálló jogi személy 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi  
Szövetsége, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége tagegyesületeként működnek.  
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A szövetség kiemelt, országos szint ű rendezvényei  
1998-2002 

 
 
Országos ejtőernyős találkozó került megszervezésre az MH 34. Bercsényi László 
Felderítő Zászlóalj laktanyájában Szolnokon 1998. október 2-án, mintegy 150 fő 
részvételével. A találkozó programjában szerepelt az elnökség beszámolója, elisme-
rések átadása, katonai bemutató, közös ebéd és beszélgetés a felderítő zászlóalj 
képviselőivel. Erre a találkozóra készült el a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsé-
ge című összefoglaló füzet első kiadása, Mile Endre és Dr. Bánki Imre jóvoltából.  
 
A MEBSZ életének fontos eseménye volt, a második világháború után felállított első 
magyar ejtőernyős alegység megalakulásának 50. évfordulója alkalmával, 1998 
szeptemberében a szolnoki katonai repülőtéren elhelyezett emléktábla avatása. Ez-
zel a 10 éves szövetség maradandó emléket állított az ejtőernyős elődöknek.  
 
2001. augusztus 4-én Székesfehérvárott rendeztünk Országos Ejtőernyős találkozót, 
amelyen közel 400 bajtársunk és családtagjai, valamint 40 fő osztrák veterán ejtőer-
nyős vett részt. A Helyőrségi Klubban rendezett ünnepi megemlékezés után a részt-
vevők megkoszorúzták az emlékművet, majd a Sárpentelei erdőben, a 62. Önálló 
Ejtőernyős Zászlóalj egykori táborhelyén, az emlékek estébe nyúló felidézésével fe-
jeződött be a bajtársi találkozó. 
 
A MEBSZ az előző küldöttközgyűlése óta eltelt időben – a meglévő gondokkal együtt 
is – bizonyította életképességét, tovább fejlődött és erősödött. Az országos Elnökség 
az Alapszabályzatban elfogadott célkitűzések megvalósítása érdekében dolgozott, 
szervezte és irányította a tagszervezetek életét, képviselte a tagságot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Juhász József és Gajdán Miklós                    Harmath Lajos,Székely Sándor, Szabó Sándor 
           koszorúznak 2001 augusztusában a székesfehérvári repülő és ejtőernyős emlékműnél 
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A MEBSZ negyedik elnöksége 2002 
 
A Szövetség elnöksége a tagszervezetekkel egyetértésben több mint féléves előké-
szítés és felkészülés után 2002. március 21-én tartotta tisztújító küldöttközgyűlését a 
Szövetség alapértékeinek újbóli átgondolása, a tisztújítás és szervezetünk további 
erősítése céljából. A 45 fő küldött, a mintegy 600 fős tagság képviseletében vitatta 
meg az elmúlt időszakban végzett munkát és határozta meg a következő négy évre a 
feladatokat, illetve választotta meg az új tisztségviselőket.  
 
 
A megválasztott országos elnökség: 
 
Elnök: dr. Boda József rendőr ezredes 
 
Tagok: Dr. Héjja István nyá. ezredes, Gajdán Miklós nyá. ezredes, Juhász József 
nyá. alezredes, Keresztúri László ezredes, Köpöczi József alezredes, Molnár Sándor 
ezredes, Méhész Sándor őrnagy, Sáray Bertalan nyá. ezredes. 
 
A későbbiek során munkánk hatékonyságának növelése érdekében, behívásra (ko-
optálásra) került az Elnökségbe Dr. Kása Sándor nyá. ezredes, Szűcs András dan-
dártábornok, és Szakmáry András rendőr százados.   
 
Ellenőrző bizottság: 
Elnök: Budai Jenő nyá. ezredes 
Tagok: Dr. Bánki Imre nyá. ezredes és Mile Endre 
 
Az Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány kuratóriuma 
Elnök: Csabai István  
Tagjai: Koczka Ferencné, Dr. Váradi Géza, Varga Imre 
 
 
Tagszervezeti elnökök: 
 

• Budapest: Both Lajos 
• Eger: Arany Lajos, 2004-től Szabó Béla  
• Győr: Nagy Béla  
• Kiskunfélegyháza: Rácz-Szabó Mihály  
• Miskolc: Dabasi József  
• Pápa: Töreky László  
• Pécs: Egervári József  
• Rendvédelmi: Dr. Sipos István, 2004-től Vilisits Vilmos, 2006-tól Figlár István 
• Székesfehérvár: Pápai Gyula nyá. rep. ezredes, 2000-től Richnovszky Sándor  
• Szolnok: Mucsi János, 2006-tól Kiss Antal  
• Veszprém: Torma József, majd 2005-től Gödri Dezső  
• A szentendrei (ZMNE-en működő) tagszervezet érdektelenség miatt 2004-ben 

felfüggesztésre került  
• 2006 októberében tárgyalások kezdődtek egy tagszervezet létrehozásáról 

Szegeden  
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A MEBSZ új elnöksége négyéves távlati tervet dolgoz ott ki 
 
 
Fő célok: 
 
Az ejtőernyőzéssel foglalkozó személyek és szervezetek összefogása 
A történelmi hagyományok ápolása 
Kegyeleti tevékenység 
Érdekvédelem 
Honvédelmi nevelőmunka 
 
 
Feladatok: 
 

• Kiegyensúlyozott költségvetés biztosítása 
• Állandó iroda és adminisztrációs személyzet létrehozása 
• A magyar ejtőernyőzés történetének feldolgozása (tudományos emléknap 

szervezése, kiadványok szerkesztése) 
• Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, találkozók szervezése 
• Sportversenyek szervezése, az ejtőernyőzés népszerűsítése 
• A tagszervezetek és a tagság számának növelése 
• Nagyobb sajtónyilvánosság biztosítása 

 
 
Végrehajtás: 
 

• A 2002-2006-os időszak feladatai között kiemelt helyen szerepelt az ejtőer-
nyős hagyományok ápolása, a kapcsolatok fejlesztése a MEBSZ és az aktív 
ejtőernyőzéssel foglalkozó katonai és civil szervezetek között. Folyamatos 
célkitűzés volt, hogy a bajtársi összejöveteleken, látogatásokon, a fiatalokkal 
és a társadalom más rétegeivel való találkozón népszerűsítésre kerüljön a 
bátrak sportja, az ejtőernyőzés eszméje, szépsége.  

 
• A Szövetség segítséget nyújtott a magyar ejtőernyőzés történetének hiteles 

bemutatásához, ehhez az első ejtőernyős alakulatok, klubok még élő tagjai-
nak visszaemlékezéseivel, a tapasztalatok összegzésével járult hozzá.  

 
• 2002 decemberében a ZMNE-n egy, a magyar katonai ejtőernyőzés történe-

tével foglalkozó sikeres szemináriumot szerveztünk, melynek anyagából egy 
ZMNE-jegyzet készült. A rendezvény bevezető előadását az ZMNE rektora, 
Prof. Dr. Szabó Miklós altábornagy, az MTA tagja tartotta. A szemináriumon 
több mint 100 fő vett részt.  

 
• Lényeges tennivalónak tekintettük, hogy a MEBSZ számára egyetlen ejtőer-

nyőzéssel foglalkozó személy se vesszen el, ezért folytattuk a kutatómunkát 
és a tagtoborzást.  

 
• 2002-ben 22 fővel magalakult a Rendvédelmi Tagszervezet, amely Dr. Sipos 

István r. ezredest választotta elnökéül.  
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A magyar küldöttség Luccában. 
Balról jobbra: Georg Bernhardt 
ny. ddtbk.,Szakmáry András  
 r. szds. Kiss Antal őrgy. és  

Erich Bosse nyá. alez. 
 

• Az ejtőernyős bajtársi összefogás nagyon szép példája volt a 2003. május 19-
én a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megnyitott „Kupolák az égen” című, 
a magyar ejtőernyőzés 85 évét bemutató kiállítás. Szinte egy emberként fogott 
össze a magyar ejtőernyősök széles tábora és ajánlotta fel munkáját és min-
den fellelhető eszközt, anyagot a siker érdekében. A kiállítást a HM politikai ál-
lamtitkára, Iváncsik Imre nyitotta meg a HIM főigazgatójával, Dr. Holló József 
Ferenc vezérőrnaggyal, a MEBSZ tiszteletbeli elnökségi tagjával közösen.  

 

• Ugyanebben az évben a magyar katonai ejtőernyőzés történetét bemutató 
videófilmet (CD-t) adtunk ki Paulov Endre, a MEBSZ tiszteletbeli tagja segít-
ségével. 

 

• 2003 év májusában hagyományt teremtő céllal a Rendvédelmi Tagszervezet 
Ejtőernyős Rendvédelmi Kupát rendezett Gödöllőn, melyet azóta is minden 
évben, egyre bővülő létszámmal tartunk meg. 

 

• 2003 augusztusában a MEBSZ székesfehérvári tagjai segítségével megko-
szorúztuk Gyuricza Béla altbgy., a MEBSZ tiszteletbeli elnöke és Kertész 
László alezredes síremlékét a székesfehérvári temetőben, ahol ünnepség ke-
retében emlékeztünk meg róluk. 

 
• 2004-ben a MEBSZ elnökségének kezdeményezésére a Honvéd Vezérkar 

Főnöke, Dr. Szenes Zoltán altábornagy a 9/2004. (HK.4.) HVKF intézkedésé-
nek 1. számú mellékletében március 23-át az Ejtőernyősök Napjává nyilvání-
totta. Vitéz Boksay Antal főhadnagy, az első világháborúban repülő megfigye-
lő tiszt nevéhez fűződik az első magyar ejtőernyőugrás, melyet magyar katona 
hajtott végre repülőgépből. A sikeres ugrásra 1918. március 23-án a Dél-Tiroli 
Perginei repülőtéren került sor. Az Ö ugrására emlékezünk ezen a napon, az 
ejtőernyőzést folytató alakulatokkal közösen a MEBSZ tagságával. 

 

• Még ebben az évben a MEBSZ meghívást kapott, hogy – megfigyelőként – 
vegyen részt az Európai Ejtőernyős Unió (U.E.P.) olaszországi éves kong-
resszusán, ahol Kiss Antal őrnagy és Szakmáry András r. százados képviselt 
bennünket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Díszszemle Livornóban az El Alameini csata 

 62. évfordulója alkalmából 
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• Az osztrák szövetség meghívására a MEBSZ egy megfigyelőt küldött a 
GRENADIER 2004 nemzetközi katonai versenyre, amelyet 2004. május 20-
23. között rendeztek. Német, osztrák, belga, amerikai, cseh, szlovák, ukrán 
csapatok vettek részt a versenyen, melynek nyelve német és angol volt. A 
Szövetséget Szakmáry András r. főhadnagy, a Rendvédelmi Tagszervezet 
tagja képviselte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2004-ben Egervári József és Nagy László vezetésével újjáalakult a MEBSZ 
Pécsi Tagszervezete. 

 
• A MEBSZ elnökének grúziai külszolgálata idején 2004. november 10. és 2006. 

március 10. között Keresztúri László ezredes, ügyvezető elnökként vezette a 
Szövetséget.  

 
• A 2004. december 16-án megtartott éves Küldöttközgyűlésünkön részt vett az 

Európai Ejtőernyős Unió (U.E.P.) főtitkára, a francia Francois Rabott nyá. ej-
tőernyős tábornok, aki tolmácsolta az U.E.P. elnökségének csatlakozási meg-
hívását a MEBSZ részére. 

 
• A hazai feladatok végrehajtása mellett a MEBSZ fő tennivalójának tekintette 

2005-ben az U.E.P.-hez való csatlakozás előkészítését, amelyre a szervezet 
franciaországi éves kongresszusán került sor 2005. november 17-én. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A magyar küldöttség Balmában (Franciaország) 
a 11. ejtőernyős Dandár bemutatóján 

Le Chevallier tábornok fogadja a magyar  
küldöttséget a Neili palotában 
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2005. május 20-25. között a MEBSZ négytagú delegációja, már teljes jogú tagként 
vett részt az U.E.P. portugáliai éves kongresszusán, ahol a légi deszant csapatok 
jövőjével foglalkoztak a küldöttek. A kongresszus döntése értelmében a MEBSZ-nek 
2009-ben helyt kellett adnia a szervezet éves kongresszusának, amely nagy meg-
tiszteltetés és egyben kihívás is volt számunkra. Bővebben lásd a kongresszust és 
versenyt ismertető fejezetben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejtőernyős bemutatók az U.E.P. 2006. évi portugáliai kongresszus tiszteletére 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az U.E.P. tíz tagszervezetének küldöttei 2006. Portugália 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar küldöttség az U.E.P. 2006. évi kongresszusán Portugáliában 
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A MEBSZ ötödik elnöksége 2006 
 
 
A MEBSZ 2006. december 18-án tartotta az Alapító Okiratban négy évenként előírt 
Küldöttközgyűlést az IRM Nemzetközi Oktatási Központban. 
 
A MEBSZ Tisztújító Közgyűlésén Budai Jenő bajtársunk – a Jelölő Bizottság Elnöke 
– terjesztette be javaslatát, melyet a tagság képviseletében megjelentek egyhangú-
lag megszavaztak. 
 
 
A megválasztott országos elnökség:  
 
Elnök: dr. Boda József rendőr ezredes 
 

Alelnökök: Gajdán Miklós nyá. ezredes és Keresztúri László ezredes 
 

Elnökségi tagok:   
• Budai Jenő nyá. ezredes  
• Dósa István 
• Csabai István  
• Hörcher Miklós 
• Kastély Sándor 
• Méhész Sándor nyá . őrnagy  
• Sándor Tamás alezredes  
• Szakmári András r. százados  
• Szekeres Zoltán őrnagy  
• Várnagy Gyula alezredes  
• dr. Zsifkó Mariann százados 

 
Ellenőrző Bizottság: 
Elnök: Budai Jenő ny. ezredes 
Tagok: dr. Bánki Imre ny. ezredes 
 
Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány: 
  Elnök: Csabai István  
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A MEBSZ kiemelked ő programjai és f őbb törekvései  
2007-2011 között 

 
• A MEBSZ Tanácsadó Testületének létrehozása 2007. május 18-án Szolnokon  

 
• A MEBSZ Elnöksége bensőséges ünnepségen emlékezett meg az első ma-

gyar ejtőernyősnő ugrásáról, Medveczky Gabrielláról 2007. június 12-én Bu-
dapesten. 

 
• Az elbontott és átalakított pápai ejtőernyős és repülő emlékmű felavatása 

nagyszabású ünnepség keretében 2007. szeptember 15-én. A rendezvényhez 
kapcsolódva a HEMO-ban ejtőernyős történeti kiállítás a magyar királyi hon-
véd ejtőernyős ezred emlékére, rendezője Gáll Gábor 

 
• MEBSZ Konferencia az „Európai Katonai Ejtőernyőzés történetéről” 2007 

szeptember 28-án Budapesten, IRM NOK, a konferencia mellett ejtőernyős 
kamara kiállítás rendezője Gáll Gábor 

 
• Emlékek a Magyar Ejtőernyőzés történetéből című kiállítás, Budapesten, a 

Stefánia Galériában 2008 október 7-16. között, rendezője Gáll Gábor 
 

• Részvétel az Európai Ejtőernyős Unió rendezvényein: 2007 Németország 
Garmisch-Partenkirchen, 2008 Belgium Brüsszel  

 
• 2008-ban a rendvédelmi tagszervezet a Magyar ejtőernyőzés 90 évét felölelő 

vándorkiállítás előkészítésében és rendezésében tevékenyen részt vett, ame-
lyet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapesti kiállítása után Szegeden és 
Szolnokon is megtekinthettek az érdeklődők. 

 
• 2009 ejtőernyős történeti vándorkiállítás Gáll Gábor rendezésében: Székesfe-

hérvár, Hangony, Kiskunfélegyháza, Budapest helyszíneken. 
 

• Az UEP 2009. évi MEBSZ által megrendezett ejtőernyős verseny és kongresz-
szus (részleteit a melléklet tartalmazza) 2009. július és szeptemberében Szol-
nokon. 

 
• MEBSZ javaslatai a magyar katonai ejtőernyőzés jövőjével kapcsolatban 

(Havril András vezérezredeshez a Honvéd Vezérkar Főnökéhez) 
 

• A MEBSZ Elnökét, dr. Boda Józsefet rendőr ezredest a Köztársasági Elnök 
2010 januárjában rendőr dandártábornokká nevezte ki. 

 
• A MEBSZ 2010. március 26-tól jogerős közhasznú szervezet a Fővárosi Bíró-

ság 14 PK 66-955/1991/16sz. végzése alapján. (A MEBSZ közhasznú szerve-
zet Alapszabályzatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

 
• Az Európai Ejtőernyős Unió (UEP) éves ejtőernyős versenyén, valamint konfe-

renciáján való részvétel. Ciprus (4 fő küldöttség + versenyzők) 
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A MEBSZ hatodik elnöksége 2010 
 
 
A MEBSZ 2010. december 11-én tartotta a soron következő küldöttközgyűlését, 
amely egyben Tisztújító Közgyűlés is volt a BM Nemzetközi Oktatási és Polgári Vál-
ságkezelési Központban.  
 
A MEBSZ Tisztújító Közgyűlése az alábbi elnökséget választotta meg: 
 
 
A megválasztott országos elnökség: 
 
Elnök: Dr. Boda József rendőr dandártábornok  
 
Alelnök: Keresztúri László nyá. ezredes szövetségi és veterán ügyek 
Alelnök: Dr. Boldizsár Gábor ezredes szervezeti és katonai ügyek  
 
Tagok: 

• Cseklán István alezredes nemzetközi kapcsolatok  
• Csorba József társadalmi kapcsolatok  
• Fehér Zsolt főtörzsőrmester toborzás, civil-katonai kapcsolatok  
• Gáll Gábor Kegyeleti Bizottság elnöke 
• Kastély Erika gazdasági ügyek  
• Kiss György rendőr őrnagy ejtőernyős sport  
• Simon Sándor nyá. őrnagy honlap, archívum  
• Dr. Sipos István nyá. rendőr ezredes titkár, jogi ügyek, pályázatfigyelés 
• Újfalusi Csabai nyá. dandártábornok, veterán ügyek, Ejtőernyős Bajtársainkért 

Alapítvány kuratóriumának elnöke  
 
 
MEBSZ tanácsadó testülete: 
 
Elnök: Juhász József nyá. ezredes 
Tagok: Apáti Zoltán alezredes, Bakos István �, Dr. Kása Sándor nyá. ezredes, 
Kastély Sándor bajtárs, Köpöczi József nyá. ezredes, Orosz Zoltán vezérőrnagy,  
Dr. Ruszin Romulusz ezredes, Sándor Tamás ezredes, Sándor Zsolt 
dandártábornok, Tóth János a Magyar Repülő Szövetség ejtőernyős előadója. 
 
A tanácsadó testület korelnöke Bakos István életének 81. esztendejében 2011. janu-
ár 27-én, váratlanul elhunyt. 
 
 
 
MEBSZ ellen őrző bizottsága: 
 
Elnök: Dr. Bánki Imre nyá. ezredes 
Tagok: Csabai István, Váradi Tamás 
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A MEBSZ 2010-es Tisztújító Közgyűlésének résztvevői 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megválasztott elnökség balról-jobbra: Gáll Gábor, Cseklán István alezredes, Kiss György r. őrnagy,  

Dr. Boda József r. dandártábornok, Kastély Erika, Fehér Zsolt főtörzsőrmester,  
Dr. Boldizsár Gábor ezredes, Keresztúri László nyá. ezredes 
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A MEBSZ tanácsadó testülete balról-jobbra: Kastély Sándor, Vadászi Tibor nyá. vezérőrnagy,  
Dr. Ruszin Romulusz ezredes, Juhász József nyá. ezredes, Apáti Zoltán alezredes, Bakos István 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MEBSZ ellenőrző bizottsága balról-jobbra:  
Váradi Tamás, Dr. Bánki Imre nyá. ezredes, Csabai István 
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A MEBSZ országos elnökség tagjainak a bemutatkozása  
 
 
Dr. Boda József rend őr dandártábornok elnök 

 
1969. május 2-án hajtotta végre élete első 
ejtőernyős ugrását, a szandaszöllősi sport-
repülőtéren, AN-2-es szállítógépből, D-1 
típusú ernyővel. Ugrató parancsnoka Hü-
se Károly volt. 
 
1976-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán, mint csapatfelderítő tiszt és 1981-
ig Szolnokon a 27. önálló felderítő század-
nál, valamint a 34. önálló felderítő zászlóalj-
nál szolgált mélységi felderítő csoportpa-
rancsnokként. 
1977-ben tagja volt a Katonai Ejtőernyős 
válogatottnak. 

 
1981-84 között Szombathelyen dolgozott a 42. önálló felderítő zászlóaljnál, 

mint mélységi felderítő századparancsnok. 
1984-87 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia felderítő szakán folytatta 

tanulmányait. 1987-1991 között a 34. önálló felderítő zászlóalj törzsfőnökeként is-
mét Szolnokon szolgált. 

1988-ban megkapta az Aranykoszorús I. osztályú, ejtőernyős tiszt kitüntető 
címet és jelvényt. Katonai szolgálata alatt hét kitüntetést és számos egyéb elis-
merést kapott a szolgálat példás ellátásáért. 

1991. augusztus, 1-vel, szolgálati érdekből áthelyezésre került a Rendőrség 
Különleges Szolgálatához, parancsnokhelyettesi (műveleti parancsnoki) beosztásba. 
Az ejtőernyőzést azonban tovább folytatta.  

1995. október 4-én hajtotta végre ezredik ugrását régi bajtársai körében 
Szolnokon. Jelenleg 1033 ugrással rendelkezik. 

Ugyanebben az évben szerezte meg egyetemi doktori fokozatát „A mélységi 
felderítés fejlődése, helye, szerepe az új védelmi alapelvekben” című tanulmányá-
val.  

A MEBSZ és elődszervezete munkájában, külföldi szolgálatok miatti kisebb 
megszakításokkal, 1989 óta vesz részt. Négy ENSZ rendőri misszióban szolgált 
különböző parancsnoki beosztásokban (Bosznia-Hercegovinában 1996-97-ben, 
Grúziában 2004-06-ban, Kambodzsában 1992-93-ban, Mozambikban 1994-ben), 
melynek során helytállásáért a Belügyminisztertől Bátorságért érdemjelet és Dísz-
tőrt kapott, a grúziai Zugdidi város Díszpolgárává választotta, a Honvédelmi Minisz-
ter a Tiszti Szolgálati Jel I. fokozatát, a Köztársasági Elnök pedig a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tiszti keresztjét és Köztársasági Érdemjelet adományozott szá-
mára. 

2001-ben lett tagja az Országos Elnökségnek és a 2002. évi Küldöttgyűlésen, 
egyhangúlag választották meg a MEBSZ elnökévé. 

A Magyar Honvédség Vezérkari Főnöke az ő javaslatára alapította meg az 
„Ejt őernyős Fegyvernemi Napot”  2004. március. 23-val.  

Kezdeményezésére 2005-ben a MEBSZ csatlakozott az Európai Ejtőernyős 
Szövetséghez (U.E.P.). 
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A 2006. decemberi tisztújító Küldöttközgyűlésen, ellen szavazat nélkül válasz-
tották újra a MEBSZ elnökévé. 
Az osztrák-magyar ejtőernyős kapcsolatok elősegítéséért az Osztrák Ejtőernyős 
Szövetség 2007. 12. 17-én „Arany Érdemkereszt” kitüntetésben részesítette.  

2007-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hadtudományból PhD 
fokozatot szerzett. 

2008-ban a Honvédelmi Miniszter a „Szolgálati Érdemjel Arany Fokozata” ki-
tüntetést adományozott számára a honvédelem ügyéhez nyújtott támogatásáért.  

2008. október 23. és 2009. szeptember 26. között ő töltötte be az Európai Ej-
tőernyős Szövetség - U.E.P.  soros elnöki tisztét. Ebben a minőségében egy nem-
zetközi ejt őernyős verseny  és egy az Európai Ejtőernyős Unió történetét feldolgozó 
5 napos nemzetközi konferencia  megszervezéséért volt felelős.  

A 2010. december 11-i tisztújító közgyűlésen, egyhangúlag választották immár 
harmadszorra a Szövetség elnökévé. 

A Köztársasági Elnök 2010. január 10-vel rendőr dandártábornokká nevezte 
ki. 2010. július 1-vel a Belügyminiszter javaslatára a Miniszterelnök kinevezte a 
Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává. 

2011. november 25-én a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatalának 
főigazgatója a Hivatal Emlékérmének arany fokozatát adományozta számára a Hi-
vatal érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. 

Nős, négy gyermeke és három unokája van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011.október 15-én a Farkasréti temetőben Gyulai György sírjánál tragikus halálának  
50. évfordulóján koszorút helyez el egykori sporttársa Miklós László  

és Dr. Boda József r. dandártábornok a MEBSZ elnöke 

 
 
 
 
 



 33 

Keresztúri László nyá. ezredes alelnök  
 
 

1964. szeptember 30-án hajtotta végre élete 
első ejtőernyős ugrását a Csepel Repülő és 
Ejtőernyős Klub tagjaként a gödöllői sportrepü-
lőtéren AN-2-es repülőgépből, 51 mintájú ejtő-
ernyővel. 
 

1965. november 27-i bevonulásáig to-
vábbi 39 ejtőernyős ugrást teljesített sorköte-
lesként, különböző típusú – D-1, T-2 – ejtőer-
nyőkkel. 

 
1965. november 27-én vonult be sorka-

tonai szolgálatra az MH 34. Bercsényi László 
Felderítő zászlóalj jogelőd alakulatához az MN 
3100-hoz, ahol különböző beosztásokban - 
rajparancsnoktól zászlóaljparancsnok-
helyettesig - teljesített szolgálatot ejtőernyős 
beosztásban. 

 
1983-ban Aranykoszorús I. osztályú ejtőernyős címet ért el. 1984 - 1987 kö-

zött elvégezte a ZMKA Csapatfelderítő Szakát. 
 
1993. szeptember 1-től az újonnan alakuló 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj 

parancsnoka, majd 1996. március 1-től a jogutód 88. Gyorsreagálású Zászlóalj, 
2000. október. 1-től pedig az ezek bázisán létrejött 1. Könnyű Vegyes Ezred pa-
rancsnoka. 2004. szeptember 1-től 2005. december 1-ig – nyugállományba vonulá-
sáig – a Honvéd Vezérkar „Könnyű Gyalog Referens” beosztást látta el. 

 
Beosztása mindvégig ejtőernyős volt. Összesen 1523 ejtőernyős ugrást hajtott 

végre - melyeknek túlnyomó többségében kiképzési, illetve harci volt - különböző 
típusú repülőeszközökből, kiképzési, illetve sportejtőernyőkkel, köztük C-130 repülő-
gépből T-10 amerikai ejtőernyővel. 

 
Nős, két gyermeke van. 
 
A MEBSZ megalakulásától /1991/ kezdve a „Szolnoki Tagszervezet” tagja.  

Az országos elnökség munkájában 2002-től vesz részt, 2006-tól, mint alelnök. 
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Dr. Boldizsár Gábor ezredes alelnök 
 
Első ejtőernyős ugrását 1985. április 22-én haj-
totta végre Péren az MHSZ szervezésében. 
Ugrásait Miskolcon folytatta bevonulásáig. 
1989-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskola 
(Szentendre) felderítő-harcjármű üzemeltető 
szak, mélységi felderítő ágazatán szerzett dip-
lomát. 1996-ig az MH 34. Bercsényi László Fel-
derítő Zászlóalj, mélységi felderítő csoportpa-
rancsnokaként folytatta ejtőernyős pályafutását. 
2008-ban a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szö-
vetsége nemzetközi referensévé választják, 
majd 2010-ben alelnökké. 
Jelenleg ugrásainak száma 191.  
 

 
 

Személyes adatok: 
 

Született 1968. szeptember 20-án Miskolcon  
Hivatásos szolgálatának kezdete: 1986  
Nős, két gyermeke apja.  
 
 
Fontosabb iskolák:  
 

Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Szentendre 1986-1989 
Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest 1995-1998 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 1998-2000 
2009. doktori (PhD) fokozatszerzés „summa cum laude” minősítéssel 
Ezredessé 2010. január 1-jén lépett elő 
Jelenlegi beosztása: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar dékánja 
 
 
 
Fontosabb tanfolyamok: 
 

1996 ENSZ törzstiszti tanfolyam (Ausztria) 
1997 ENSZ logisztikai tanfolyam (Kanada) 
1998 Clingendael Intézet, Hollandia, NATO orientációs tanfolyam - (Magyarország) 
1998 ENSZ törzstiszti tanfolyam (Svédország) 
2000 CIMIC tanfolyam (Kanada) 
2001 A békefenntartás jogi aspektusai (USA) 
2003 Erőforrás gazdálkodás – NATO School (Németország) 
2004 CIMIC összekötői – NATO School (Németország) 
2006 PSYOPS összekötői – NATO School (Németország) 
2008 PRT tanfolyam – NATO School (Németország) 
2009 PRT tanfolyam – NATO School (Németország) 
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Idegennyelv-ismeret: 
 

Angol szakmai anyaggal bővített felsőfokú C típusú állami nyelvvizsga 1999. 
Francia szakmai anyaggal bővített alapfokú C típusú állami nyelvvizsga 2003. 
 
 
Eddigi fontos beosztások: 
 

1989-1996 MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj, mélységi felderítő csoport-
parancsnok, 
1996-1997 MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj, századparancsnok helyettes 
1997 Honvéd Vezérkar, Nemzetközi Kapcsolatok Csoportfőnökség, kiemelt főtiszt 
1997-1998 Honvéd Vezérkar, Művelet Irányító Központ, kiemelt főtiszt 
1998-2002 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi hallgató, majd doktoran-
dusz 
2002-2003 HM Védelmi Tervezési Koordinációs Iroda, kiemelt főtiszt 
2003-2004 MH Civil-Katonai Együttműködési Központ, csoportparancsnok 
2004 MH Civil-Katonai Együttműködési Központ, parancsnok-helyettes 
2004-2007 MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, pa-
rancsnok-helyettes 
2007-2011 MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, pa-
rancsnok 
2011- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megbízott katonai főigazgatója  
2012- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dé-
kánja 
 
 
Külszolgálatok: 
 

1993-1994 (egy év) ONUMOZ – ENSZ katonai megfigyelő (Mozambik) 
2005-2006 (egy év) UNMIK – ENSZ összekötő tiszt (Koszovó) 
2008-2009 (fél év) MH PRT-5 parancsnokhelyettes (Afganisztán) 
2010 (fél év) MH PRT-8 parancsnok (Afganisztán) 
 
 
Előléptetések: 
 

1989: hadnagy 
1993: főhadnagy 
1996: százados 
2001: őrnagy 
2007: alezredes 
2010: ezredes 
 
 
Kitüntetések: 
 

ONUMOZ Medal 1994 
Tiszti szolgálati jel III. fokozat 1996 
Békefenntartásért szolgálati jel (Mozambik) 2000 
Szolgálati Érdemjel ezüst fokozat 2003 
UNMIK Medal 2006 
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Békefenntartásért szolgálati jel (Koszovó) 2006 
Szolgálati Érdemjel arany fokozat 2006 
Tiszti szolgálati jel II. fokozat 2006 
NATO Medal (Afganisztán) 2009 
Békefenntartásért szolgálati jel (Afganisztán) 2009 
NATO Medal (Afganisztán) 2010 
Békefenntartásért szolgálati jel (Afganisztán) 2010 
 
 
Társadalmi szerepvállalás: 
 
A Magyar Hadtudományi Társaság Civil-katonai Kapcsolatok Szakosztályának  
vezetője 
A Magyar ENSZ társaság tagja 
A Csatangoló Tánccsoport tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 márciusában, Afganisztánban is megemlékeztek a magyar ejtőernyős katonák 
az ejtőernyős fegyvernem napjáról dr. Boldizsár Gábor ezredes a  

MH PRT-8 parancsnoka vezetésével. 
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Cseklán István alezredes  
 

Személyes adatok: 
 
Cseklán István alezredes 1971.10.07-én 
születtett Budapesten. 
 
Katonai pályafutása: 

 
1986-1990 Eger, Dobó István Gimnázium (Kato-
nai kollégium) 
1990-1993 Szentendre, Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola – Gépesített lövész, harcjármű üzemel-
tető szak 
2010 Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem – Katonai vezető szak 
 
 
 

 
 

Előléptetései: 
 
1992. Zászlós 
1993. Hadnagy 
1995. Főhadnagy 
1999. Százados 
2005. Őrnagy 
2010. Alezredes 
 

Tanfolyamai: 
 
1994. Szlovénia, hegymászó tanfolyam 
1995. Olaszország NATO-PFP. gyakorlat: „CDE-95”  
1996. Csehország NATO-PFP. gyakorlat „CBE-96” 
1996. Csehország, Anglia NATO-PFP. Gyakorlatok tervezői konferenciái 
1998. Budapest, katonai szakanyaggal bővített angol nyelvtanfolyam 
1999. Törökország, megfigyelői tanfolyam „Land Operation in PSO” 
2002. Budapest, STANAG 6001 tanfolyam 
2007. Szolnok ECDL tanfolyam 

 
Külszolgálatai: 

 
2006. 02-09 Afganisztán ISAF felderítő tiszt 
2007. 08-2008. 03 Afganisztán ISAF NIC parancsnok 
2010. 02-08. Koszovó Kontingens Parancsnok 
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Beosztásai: 
 
1993-2004-ig szakasz, századparancsnok helyettes, századparancsnok 
2004-2005 megbízott Kiképzési részleg, részlegvezető 
2005-2007 kinevezett Kiképzési részleg, részlegvezető 
2007- Felderítő részleg részlegvezető 
2010- MH ÖHP Felderítő főnökség, kiemelt főtiszt 
2011- MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, parancsnokhe-   
          lyettes 
 

 
 

Idegennyelv-ismeret: 
 
1998 Budapest Angol középfokú „C” típusú, katonai szakanyaggal bővített 
nyelvvizsga 
 
 

Kitüntetései: 
 
2000 Tiszti Szolgálati Jel III. f. 10-év után   
2001 Árvízvédelemért Szolgálati jel    
2006 Békefenntartás-ért Szolgálati jel bronz fokozata    
2006 MK KFH Emlékérem ezüst fokozat  
2008 MK KFH Emlékérem bronz fokozat 
2010 Tiszti Szolgálati Jel II. f. 20-év után 
2010 Szlovén Békefenntartói jel   

 2011 MK KFH Emlékérem arany fokozat 
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Csorba József 
 

Szegeden született 1967. november 17-én.  
 
Az általános iskolát Szegeden végezte, majd Bu-
dapesten érettségizett és szerezett repülőgép-
szerelő szakmát.  
 

Ejtőernyős pályafutása is itt kezdődött az 
MHSZ Csepel Repülő Klubnál 15 éves korában. Az 
iskola elvégzését követően került vissza Szegedre 
és a szegedi repülőtéren, mint repülő műszaki 
kezdte pályafutását, amely egészen az MHSZ 
megszűnéséig tartott.  

 
Sorkatonai szolgálatát először Egerben 

kezdte, tartalékos tiszti képzésen, majd Szolnokon 
folytatta a felderítő zászlóaljnál (MN 3100)  

 
 
Hadnagyi rendfokozattal szerelt le, majd leszerelését követően 1989-ben ala-

pította illetve szervezte újjá az ejtőernyős szakosztályt a Szegedi Repülő Egyesület 
keretében. 1996-ig a honvédség részére ejtőernyős előképzést folytatott a klub kere-
tein belül.  Időközben elvégezte a tanárképző főiskolát Szegeden. 

 
 Ejtőernyős oktatóként valamint tandempilótaként az ejtőernyőzésben aktívan 

dolgozik és rendezvényeket szervez, ejtőernyősöket képez és próbálja a helyi lehe-
tőségekhez mérten az ejtőernyős sportot népszerűsíteni. Jelenleg a szakosztály 
szakmai vezetője, közel 3000 ugrással és a MEBSZ Csongrád megyei tagszerveze-
tének elnöke.  
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Fehér Zsolt f őtörzs őrmester 
 

 
 

1970-ben született Miskolcon. 1995-ben vet-
te a hátára az ejtőernyőt szülővárosában, mint e 
kalandos extrém sport hódolója. 

 
2001-től szolgál a Magyar Honvédségnél hi-

vatásos katonaként. Fő feladatai az ejtőernyős ki-
képzés köré csoportosulnak. Ejtőernyő hajtogató 
katonaként kezdte, majd ejtőernyős raktár vezető-
ként már részt vállalt az ejtőernyős kiképzés logisz-
tikai koordinálásában is. 

 
 
 

 
 

Ejtőernyős oktatóként a kiképzés egyre több részfeladatában próbálhatta ki 
magát. A közel 1300 ugrás alatt volt alkalma számos ejtőernyő típussal és különböző 
ugrásmódszerrel megismerkedni, éjjeli és nappali körülmények között. 

 
Jelenleg első osztályú ejtőernyős oktató / beugró minőségben szolgál és a ki-

képzési ugrási feladatok szüneteiben az alakulatnál szolgáló ejtőernyős katonák ki-
képzésével kapcsolatos ügyeket, dokumentumokat intézi. 
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Gáll Gábor Kegyeleti Bizottság elnöke  
 

 
Gáll Gábor 1973-ban született Budapesten, nős. 
 
Az ejtőernyőzéssel 1990-ben 17 évesen ismerkedetett 
meg, a családja nem támogatta ez irányú érdeklődését. 
 
1992-ben vonult be sorkatonai szolgálatra az MH 11/2. 
Duna Légvédelmi Rakéta osztályhoz, ahol P15-ös és P18-
as lokátorokon különböző beosztásokat töltött be, amíg egy 
mérgezés következtében meg nem betegedett. Hosszas 
korházi kezelés és műtétek után leszerelték, így a katonai 
pályára irányuló tervei egy csapásra szertefoszlottak.  
 
 

Leszerelése után sem vesztette el kapcsolatát a honvédelemmel az 1995-ben meg-
alakuló Honvédség és Társadalom Baráti kör Budapesti Szervezetének (HTBK) lett a 
tagja. 2000-ben a HTBK Budapesti Szervezetében megalakította a Honvédelmi „Túl-
élő” Tagozatot, melynek az óta is vezetője. A tagozat fiataloknak honvédelmi ismere-
teket oktat, általános és középiskolákban honvédelmi ismeretterjesztő előadásokat, 
akadályversenyeket, hadtörténelmi témájú kiállításokat rendez. Évenként több alka-
lommal, szervez kirándulásokat, táborozásokat, ahol a természetben való túlélés ok-
tatása mellett honvédelmi ismeretekkel is bővíti az ifjak tudását. 
 
1996 és 2004 között a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán a tiszti hallgatok túl-
élő kiképzésében Tóth Loránd alezredes meghívására számos alkalommal részt vett, 
mint külsős oktató. A hallgatóknak alapvető a természetben használható túlélési 
technikák mellett természetes és mesterséges akadályok kötéltechnikával való le-
küzdését, és sziklamászást oktatott. 
 
1998 és 2003 között tagja volt a Magyar Hegymászó Oktatók Egyesületének, ahol 
több sziklamászó tanfolyamot végzett el. 
2003-ban a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség és az Orszá-
gos Mentőszolgálat szervezésében elvégezte a katasztrófavédelmi egészségügyi 
tanfolyamot. 
 
1994-óta tagja a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének. 1990-óta gyűjti a magyar ejtő-
ernyőzéshez kapcsolódó tárgyakat, relikviákat, emlékeket. Gyűjtő, de a gyűjteménye 
nem öncélú! Véleménye szerint „egy gyűjteménynek nem a fiókok mélyén a helye, 
hanem az érdeklődők szeme előtt így teljesíti be igazi funkcióját, új ismeretekkel lát-
va el az érdeklődőket”. Ezért a gyűjteménye mindenki számára nyitott, legyen az ál-
talános iskolás gyermek vagy idős nyugdíjas. Az általa összegyűjtött anyagból már 
számos kiállítást rendezett, ezzel is elősegítve az ejtőernyőzés és a MEBSZ ismert-
ségét. Hosszú távú céljai között szerepel egy önálló ejtőernyős múzeum és informá-
ciós bázis létrehozása, ezzel igyekezvén megmenteni a magyar ejtőernyőzés emlé-
keit és annak történetét, így biztosítva, hogy az elődök, tettei ne vesszenek a feledés 
homályába. Többször publikált a nyomtatott és az elektronikus sajtóban az ejtőer-
nyőzés történetéről. 
 



 42 

Kiállításai során került kapcsolatba a bajtársi szövetséggel, 2005-ben csatlakozott a 
budapesti tagszervezethez, ahol 2008-ban meghívták az elnökségbe, a titkári felada-
tok ellátására.  
 
Ejtőernyős hagyományápoló tevékenysége eredményeként 2010-ben a MEBSZ or-
szágos elnöksége a soraiba választotta és megbízta a Kegyeleti Bizottság elnöki te-
endőinek az ellátásával.  
 
2009-óta tagja a Magyar Repüléstörténeti Társaságnak.  
 
2011 októberében barátjával Kiss György rendőr őrnaggyal tandemugrást hajtott 
végre 4000-méterről, ezzel beteljesítve egy régi vágyát. 
 
 
Elismerései: 
 
Honvédség és Társadalom Baráti kör elismerő oklevele több ízben. 
 
2005-ben a Honvédelmi Miniszter a honvédelem ügye érdekében kifejtett eredmé-
nyes tevékenysége elismeréseként Honvédelemért emlékplakett adományozott ré-
szére. 
 
2006-ban a VI. Budapesti Nemzetközi Haditechnikai Modellverseny és Makett-
kiállítás Különdíját és Díszjelvényét adományozta számára az ejtőernyős történeti 
kiállítása színvonalának elismeréseként. 
 
2007-ben Pomáz város tűzoltó parancsnoka elismerő oklevele a Diáktűzoltók Nem-
zetközi Túlélő akadályversenyének szervezése és lebonyolításában való segítségé-
ért.  
 
2008 és 2011 között MEBSZ országos elnöki elismerő oklevél több ízben. 
 
2010-ben az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj parancsnoka az ala-
kulat arany csapatérmének adományozásával köszönte meg honvédelmi munkáját. 
 
2010-ben a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete a 10-es szá-
mú Díszjelvényét adományozta számára a magyar ejtőernyőzés szolgálatában vég-
zett önzetlen munkájáért. 
 
2011-ben az MH Műveleti és Doktrinális központ parancsnoka elismerő oklevelet 
adományozott részére a Hazáért Mindhalálig című kiállítás megalkotásáért. 
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Kastély Erika 
 

 
 
 
Kastély Erika 1959.09.15-én született Budapesten. 
 
Régi ejtőernyős családból származik, nagyapja Kastély Sándor az 1950-es évek ele-
jén kezdett el ejtőernyőzni. Édesapja ifj. Kastély Sándor ejtőernyős válogatott keret-
tag sportoló, ballonrepülő pilóta, berepülő, ejtőernyős szakíró, édesanyja Sörös Erika 
ejtőernyős válogatott kerettag a 60-as években. Édesapja célba ugró világcsúcsát 
zárt körkupolás ernyővel nem döntötték meg mind a mai napig. Mindezek ellenére 
gimnazistaként 1977-ben az akkor Magyarországon megalakuló hőlégballonozást 
választja az ejtőernyőzés helyett. 1978-ig a MALÉV-nál hőlégballonozott. 1981-ben 
végül is elkezdett ejtőernyőzni Budapesten a BHG ejtőernyős szakosztályában, ahol 
1985-ig 223 ugrást hajtott végre. 
 
2007-ben szerezett mérlegképes könyvelői végzettséget, azóta intézi a MEBSZ gaz-
dasági ügyeit. 
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Kiss György rend őr őrnagy 
 

Az ejtőernyőzés alapjait 1987-ben Szolnokon ismerte meg, 
első ejtőernyős ugrását Békéscsabán megtartott sorköteles 
ejtőernyős táborban hajtotta végre 1987. május 17-én. 
1987-2000 között a Szolnoki Repülő Egyesület Ejtőernyős 
Szakosztályában ugrott, 1997-2000. között szakosztály-
vezető.  
 
2000. alapító tagja és szakmai vezetője a Vörös Meteor Ej-
tőernyős Sport Klubnak.  
1988-tól segédoktató, 1995-től ejtőernyős oktató, 2000-től 
beugró. 
 

 
1998-ban elsőnek szerez Magyarországon gyorsított szabadeső oktató jogosítást, 
1998-tól ejtőernyős tandempilóta. 45-fős formaugró magyar rekord tagja. 2000. évi 
Milleneumi augusztus 20-i Légi parádé főszervezője. 2009-ben egy nap alatt 60 db 
ejtőernyős ugrást hajtott végre.   
 
A Magyar Ejtőernyős Szövetség és a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 
Rendvédelmi Tagszervezet alapító tagja.  
 
1989. augusztus 28-án vonult be az egri Bornemisza Gergely Felderítő Zászlóalj Tar-
talékos Tiszti iskolájára mélységi felderítő szakra. 1990-ben a 34. önálló felderítő 
zászlóaljnál csapatgyakorlat. 1991. február 14-én tartalékos hadnagyként szerel le.  
1991. október elsejétől a BM alárendeltségébe tartozó rendőri szerveknél tölt be kü-
lönféle beosztásokat.  
 
Iskolai végzettsége: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Ej-
tőernyős Szakedző. Rendőrtiszti Főiskola Rendőrszervező tiszt szakképesítés.  
 
Ejtőernyős ugrásainak száma: 4000+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010. július 24. Szolnok Hüse Károly emlékverseny  
Kiss György r. őrnagy a levegőben 
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Simon Sándor nyá. őrnagy  
 

 
Született 1970. 05. 20. Monor  
 

Nyíregyházán ismerkedett meg az ejtőernyőzéssel. 
Tálas Tamás barátja révén, aki mellette ült abban az idő-
ben, az iskolapadban és a tudományok elsajátítása mel-
lett természetesen másra is jutott idejük. Az ö édesanyja, 
nagynénje, nagybátyja ejtőernyősök voltak, ezért kézen-
fekvő volt, hogy ö is kipróbálja. Egyedül nem akart menni, 
ezért rábeszélte Simon Sándort is, meg még egy másik 
osztálytársukat is. Így történt, hogy 1986. július 26-án elő-
ször ugrott ejtőernyővel.  
 
Az eltelt idő alatt (2010.03.15-ig) 1883 ugrást hajtott vég-
re. Az ugrások nagy részét, katonaként teljesítette.  

 
 

 
Katonai ideje alatt mindvégig ejtőernyős beosztásokat töltött be, kezdve a de-

szant technikus beosztással, amely az AN-26-os repülőgéphez kötötte, majd hat 
éven át, mint kutató-mentő csoport parancsnok tevékenykedett. 1997-ben a légide-
szant szakasz parancsnoka lett, később egy rövid ideig volt megbízott századpa-
rancsnok, amíg meg nem szűnt az ejtőernyős század. 2005-ben kinevezték a MH 
Légierő Parancsnokság ejtőernyős főtisztjévé.  

 
Katonaként 1998-tól ejtőernyős oktató, ejtőernyő beugró szakszolgálati enge-

déllyel rendelkezett, 2007. július 1-ig. 1994-től I. osztályú ejtőernyős, 2005-től arany-
koszorús I. osztályú ejtőernyős katona címmel rendelkezik. Jelentős tapasztalatra tett 
szert ejtőernyősök, és hajózók ejtőernyős kiképzésében. 1994-óta képzett ki növen-
dékeket. Az NFTC program (NATO Flying Course in Canada) beindulásától kezdve 
az oda kiküldendő hajózók ejtőernyős kiképzésében is részt vett. A Repülő Műszaki 
Intézet által szervezett szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyamokon rendszere-
sen volt óraadó 2009. januárig.  

 
A katonai ugrások mellett civilben is folytatta, folytatja a sportot, itt ejtőernyős 

oktató szakszolgálati engedélye van. Célja az ejtőernyőzés minél szélesebb körben 
történő népszerűsítése, amelyet a Honvéd Sportrepülő Egyesület ejtőernyős szak-
osztályvezetőjeként és 2010 márciusa óta, mint a Magyar Ejtőernyős Sportszövetség 
elnökségi tagja lehetősége van megvalósítani. 2011-ben a Magyar Repülő Szövet-
ség főtitkárává választották meg. Két fia van, a felesége Csilla szintén katona. 
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Dr. Sipos István nyá. rend őr ezredes 
 

Szolnokiként egyenes út vezetett az MHSZ sorköteles ejtőernyős előképzés-
ben való részvételre. Az első ugrására 1970-ben mégsem Szolnokon, hanem Békés-
csabán került sor, a szandai sportrepteret ugyanis elöntötte a Tisza.  

Sorkatonaként ejtőernyős alakulatnál, az MN 3100-nál teljesített szolgálatot. 
1974-ben, a Szolnokon megrendezett ejtőernyős világbajnokságon tolmácsként és 
csapatkísérőként dolgozott. 

  
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola elvégzése után visszakerült az MN 3100 

alakulathoz, majd három év után beiskolázásra kerülte a Zrínyi Miklós Katonai Aka-
démiára, azonban utána már nem ejtőernyős területen folytatta munkáját, így csak a 
sajtóban, televízióban követte figyelemmel a hazai ejtőernyőzést. 

  
2002-ben részt vett a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségén belül a 

Rendvédelmi Tagszervezet létrehozásában, és már a rá következő évben megren-
dezték az első versenyüket, amelyre az óta minden évben sor kerül Rendvédelmi 
Kupa néven.  

 
2003-ban újra megízlelte az ugrás örömét, igaz csak tandem utasként. A 

MEBSZ titkári funkciójának ellátása mellett a Magyar Ejtőernyős (Sport) Szövetség 
elnöki posztját is betölti 2010 óta.  
 
Jelenleg a Külügyminisztérium diplomatájaként dolgozik. 
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Újfalusi Csaba nyá. dandártábornok 
 
 

Személyes adatok: 
 
Születési hely, év, hó, nap: Budapest,1954 08.30 
Családi állapot: nős, két gyermek édesapja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szakmai életpálya: 
 
1972-76 Kossuth Lajos Katonai Főiskola (Felderítő szak) 
1976-78 MN 3100 Mélységi Felderítő zászlóalj MFCS. pk. 
1978-81 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Felderítő szak) 
1981-83 MK. Katonai Felderítő Hivatal 
1983-85 Katonai Attasé Hivatal - Irak 
1985-88 MK. Katonai Felderítő Hivatal 
1988-89 ENSZ Békefenntartó - Irak 
1990-92 MK. Katonai Felderítő Hivatal 
1993-94 MK. Köztársasági Elnök Katonai Irodája - Irodavezető 
1994-96 Katonai Attasé Hivatal - India 
1997-98 Honvédelmi Minisztérium - Irodavezető 
1998-99 Nemzetvédelmi Egyetem - USA 
1999-00 Nemzetközi Katonai Kapcsolatok Igazgatósága - Igazgató 
2000-03 NATO Parancsnokság - Nápoly 
2003-04 Honvéd Vezérkar - Vezérkari Irodavezető 
2004-05 25. Klapka György KLdd. - dandárparancsnok 
2005-06 Honvéd Vezérkar 
2006-09 NATO Parancsnokság - Mons 
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A MEBSZ tagszervezetei 
 

A MEBSZ jelenleg 12 tagszervezetbe tömöríti tagjait, amelyek az ország területén 
élő aktív és veterán ejtőernyősöket fogják össze, számukra színvonalas programokat 

szervezve. A MEBSZ összesített taglétszáma 2011 decemberében 473 fő volt az 
alábbi megoszlásban tagszervezetenként: 

 
 
 Tagszervezet neve  megalakulása  létszáma 2010 -ben 

1 Budapesti tagszervezet 1991 139 
2 Egri tagszervezet 2003 8 
3 Győri tagszervezet 2004 14 
4 Kiskunfélegyházi tagszervezet 1991 25 
5 Miskolci tagszervezet 1993 22 
6 Pápai tagszervezet  1991 8 
7 Pécsi tagszervezet  2005 22 
8 Rendvédelmi tagszervezet  2002 26 
9 Szegedi tagszervezet  2007 13 
10 Székesfehérvári VREFME tagszervezet  1991 10 
11 Szolnoki tagszervezet  

Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete  
1991 116 

12 Veszprémi VREE tagszervezet  1991 70 
 
 
 

 

A MEBSZ tagszervezeteinek területi elhelyezkedése 
 
 



 49 

BUDAPESTI TAGSZERVEZET 
 

MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 
BUDAPESTI TAGSZERVEZETE 
Budapest, 1143 Stefánia út 34. 

�: 1081. Bp. Kiss József u.5 III/37. 
�: +36 1 303 8618  +36 20 218 5271 

E-mail: eje1938@gmail.com 
OTP: 11709002-20129934 

A Tagszervezet vezetősége: 
 
Elnök asszony: Patuzzi Annamária 
Alelnök:   Pusztaházi István    
Titkár:   Gáll Gábor 
Gazdasági felelős:  Zielbauer Róbert 
Sajtó referens:  Hunfalvy Viktor 
Kegyeleti bizottság: Barabás Pálné Ilike, Both Lajos 
                       Répási Julianna 
 
 

 
     Patuzzi Annamária  
        elnök asszony 
 

Megalakulás: 
 

1993 decemberében merült fel a MEBSZ Országos Elnökségének ülésén a Buda-
pesti Tagszervezet megalakításának ötlete. Vadászi Tibor, akkori országos elnök és 
Juhász József elnökségi tag kérték fel Gajdán Miklóst az elnöki teendők ellátására. 
Gajdán Miklós akkor a Magyar Repülő Szövetség Ejtőernyős Szakbizottságának volt 
a vezetője elfoglaltsága miatt nem nagy lelkesedéssel fogadta a felkérést, de az Or-
szágos Elnökség hatásos rábeszélése mégis eredménnyel járt. Abban az időben 
még az országos elnökség irányította azt a 30-35 fős, főleg budapesti lakosokból álló 
csoportot, ami a magját képezte a Budapesti Tagszervezetnek.  
 

1993-2000: 
 

Gajdán Miklós 1993 decemberében hozzálátott a szervezőmunkához.  
Előbb egy 4 fős elnökséget (szervező bizottságot) alakított:  
Elnök: Gajdán Miklós Tagok: Végh Ferenc, Bartucz Pál, Grill Tamásné 
 

Az elnökség nagy intenzitással megkezdte a tagtoborzást, elsősorban a Magyar 
Honvédségtől leszerelt ejtőernyős múlttal rendelkező veteránokból, később a Magyar 
Repülőszövetség ejtőernyős klubjainak tagságából. Az elnökség elkészítette éves 
programját, ami igen gazdagra sikerült és ennek eredménye volt a tagság nagy lét-
számú növekedése. A Budapesti Tagszervezet minden hónap utolsó szerdáján klub-
napot tartott a Pénzügyőrség budapesti, Mátyás úti klubjában, ahol meghívott elő-
adók, az elnökség tagjai beszámolót tartottak, majd közösen megvacsoráztak. 1994 
folyamán négy vidéki ejtőernyős találkozón vettek részt. A Tagszervezet tevékeny-
ségéről egyre több ejtőernyős szerzett tudomást és tömegesen léptek be. 1995 vé-
gére a taglétszám elérte a 256 főt.  
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2000-2006: 
 
2000-ben Gajdán Miklóst az Országos Elnökségen belüli szervezeti változások során 
az Országos Elnökség titkárává és a BEOSZ-on belül megalakult Régió (ejtőernyős) 
vezetőjévé választották. Így az ő javaslatára a Budapesti Tagszervezet élére 
Janovics Ferenc nyá. alezredes került, aki egy évig vezette a Tagszervezetet. Gaj-
dán Miklós a Budapesti Tagszervezet sikeres vezetéséért HM kitüntetésben, VKF 
jutalomban és Országos Elnöki elismerésben részesült. 
 
A MEBSZ Budapesti Tagszervezetének elnöki teendőit 2001-től, megbízás alapján 
Both Lajos nyá. százados vette át, aki egyidejűleg a gödöllői repülőtér parancsnoka-
ként, illetve a Sky-Escort Hungary Aeroklub elnökeként tevékenykedett. Both Lajosra 
azért esett a választás, mivel a rendszerváltozás előtt, mint a Gödöllői Ejtőernyős 
Bázis Parancsnoka, közel két évtizeden keresztül a magyar Néphadsereg részére 
történő sorköteles előképzés szervezése, és mint a gyakorlati kiképzőtáborok pa-
rancsnoka igen eredményes és elismert munkát végzett. 
Both Lajos ejtőernyős oktató 2025 ejtőernyős ugrással, valamint repülőoktatóként 
6500 repült órával rendelkezik. Both Lajos, jelenleg is, mint aktív ejtőernyős oktató, 
kereskedelmi pilótajogosítással, mint repülőoktató, társadalmi munkában végzi fel-
adatát. A megbízott elnök, Both Lajos lelkes szervezési tapasztalatai birtokában egy 
új formát és stílust vezetett be, amelyben elsősorban a polgári, illetve civil tagok kö-
rében elismertséget váltott ki.  
 
Az új vezetés az évek során rendszeresítette a Budapesti Tagszervezet hírlevelét, 
melyekben évenként 4-5 alkalommal, ismerteti az Országos Elnökség információit, 
valamint rendszeres tájékoztatást ad a Tagszervezet napi életéről, a soron következő 
feladatokról. Ezek a hírlevelek, szinte kapocsként szolgáltak azon bajtársak részére, 
akik az aktív szervezeti életben nem tudtak részt venni, viszont a tagsági díjaik ren-
dezésével, mint jogszerű tagok kívánták a szervezethez történő tartozásukat kifejez-
ni. A jól működő egyesület munkájának köszönhetően a taglétszám egyre növekedett 
és 2000-re elérte a 472 fős létszámot. A rendelkezésre álló névsorból 2005-ben 286 
tag, 2006-ban már csak 180 tag gondolta úgy, hogy a szövetséghez történő tagsá-
gukat a rendszeres tagdíjfizetésükkel is kifejezik. Az így regisztrált tagokat a buda-
pesti szervezet ellátta tagsági igazolvánnyal. A Budapesti Tagszervezetnek sikerült 
elérnie azt, hogy a MEBSZ-nek a legnagyobb létszámú tagszervezetévé váljon. 
 
2006-2011: 
 
Both Lajos nyá. százados 2006. októberi 15-én magánéleti, valamint egészségügyi 
problémáira való hivatkozással, az elnöki funkciójától kénytelen volt megválni, annak 
fenntartásával, hogy a Tagszervezet munkájában a lehetőségeihez mérten továbbra 
is részt vállal. Az ideiglenes elnöki funkciót Sztankovicsné, Patuzzi Annamária vette 
át, akit a tagság decemberben megerősített elnöki tisztében. Patuzzi Annamária a 
megalakulása óta tagja a szövetségnek. A kezdeti időkben édesapját kísérte el a 
rendezvényekre, aki 1940-től Pápán az első ejtőernyős század tagjaként szolgált, 
mint fegyvermester. Elnök asszonyunk a megválasztása óta, talpra esetten a kisebb-
nagyobb problémákkal mindig szembenézve, azokat orvosolva, látja el a feladatát.  
Szeder Ferenc 2007 - 2009 között alelnökként sokat tett a Budapesti tagszervezetért, 
elsőként állította össze elektronikusan a pontos tagnyilvántartásunkat, és az elektro-
nikus hírlevelekhez az e-mail címlistákat, amelyeket rendszeresen pontosítunk és ma 
is abból dolgozunk.  
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Szeder Ferenc a legidősebb magyar aktív ejtőernyős sportoló, több mint 2600 ejtőer-
nyőugrással rendelkezik, Érdemes ejtőernyős sportoló, ejtőernyős oktató, ejtőernyő 
beugró. 1961-ben lett először országos bajnok, három világbajnokságon és számos 
nemzetközi versenyen volt a magyar ejtőernyős válogatott csapatkapitánya. Egy vi-
lágrekord és hét országos rekord tulajdonosa. 1983 novemberében elsőként ugrott 
ejtőernyővel motoros sárkányból.  
 

Patuzzi Annamária 2009 nov-
emberében meghívta a Buda-
pesti elnökségbe, az elnökség 
többi tagjának az egyetértésével 
Gáll Gábort, az elhunyt Porkoláb 
László helyére, hogy lássa el a 
titkári feladatkört. 2009 novem-
berétől rendszeresebbé tettük 
hírlevelünket, amelyet havi egy 
alkalommal küldünk szét az in-
ternet elérhetőséggel rendelke-
ző tagjaink részére.  
                    

 
            Várnagy Gyula alezredes előadása 
 
2010-ben Gáll Gábor javaslatára együttműködési megállapodást kötöttünk a havi 
találkozóinknak helyt adó, Stefánia kulturális és rendezvényközponttal. A megállapo-
dás eredményeképpen színvonalasabbá tettük az összejöveteleinket így minden 
szerdán használhatjuk a ház Goblein termét, ahol lehetőségünk van a tagságnak 
filmvetítéseket és érdekes előadásokat szervezni a múlt és a ma ejtőernyőzéséről. 
Elnök asszonyunk közbenjárására 2010-ben sikerült egy előnyösebb bankszámla-
szerződést kötnünk, melynek köszönhetően évente több tízezer forintot takaríthatunk 
meg a tagságnak.  
 
Tagszervezet létszáma, összetétele:  
 
A Budapesti tagszervezet létszáma jelenleg valamivel több, mint 170 fő. 
A tagjaink többsége a polgári életben, sportolóként, oktatóként tevékenykedik, illetve 
tevékenykedett aktív ejtőernyős pályafutása során. De szép számmal találhatóak a 
tagjaink között, nyugállományú katonák is. 
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Az ejtőernyős hagyományok ápolása, az ejt őernyőzés népszer űsítése: 
 
Az ejtőernyős hagyományok ápolásában Fülöp Tibor bajtársunk jár az élen tagszer-
vezetünknél, számos cikke jelent meg a múlt-kor ejtőernyőseiről a Magyar Repülés-
történeti Társaság évkönyvében, és egyéb kiadványokban. Fülöp Tibor Érdemes ej-
tőernyős sportoló, ejtőernyős oktató, ejtőernyő beugró, 2356 ugrással rendelkezik. 
1974-ben első magyar ejtőernyősként kapott kiképzést légcellás (paplanernyőre) a 
svájci Locarnóban. 37 évig volt aktív ejtőernyős, ebből 27 évig volt hívatásos, három 
országos és egy világrekorddal rendelkezik. A MEBSZ tiszteletbeli tagja. 
Halmai József kőfaragó mester bajtársunk több ejtőernyős sír és emléktábla készítő-
je, felújítója. Halmai József ezer egynéhány ugrással rendelkezik, 1988-tól An-2-es 
pilóta 2500 repült órával, ejtőernyős ugrásvezető, repülő navigációs versenyek nem-
zetközi sportbírája. 
Gáll Gábor 2005-óta tizenegynéhány önálló ejtőernyős történeti kiállítás szervezője, 
rendezője, több írását publikálta a magyar katonai ejtőernyőzés történetéről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sáray Bertalan nyá. ezredes köszöntése 90. születésnapján, 
balról: Sárika néni Berci bácsi felesége, Sáray Bertalan,  

Patuzzi Annamária, Gáll Gábor 
 
 
 
 
Kegyeleti tevékenység: 
 
A Tagszervezet tagjai minden országos rendezvényen, megemlékezéseken, koszo-
rúzásokon képviselik tagszervezetünket. A Budapesti Tagszervezet rendezésében 
minden évben, az ország különböző helyeiről érkező tanítványok, barátok és tiszte-
lők részvételével a farkasréti temetőben koszorúzásra kerül sor, ahol Gyulai György 
sírjánál elhelyezik kegyeletük virágait. Szeder Ferenc bajtársunk szervezésében már 
többször vettünk részt Szenes Hanna mártír ejtőernyős nőre emlékező rendezvénye-
ken. 
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Megemlékezés résztvevői Gyulai György sírjánál 
 

 
       Both Lajos emlékezik Gyulai Györgyre              Patuzzi Annamária és Szeder Ferenc koszorúznak                   
                                                                                                         Gyulai György sírjánál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megemlékezés Gödöllőn az ejtőernyős emlékkertnél 2007-ben 
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Bajtársi baráti összejövetelek, sport és szabadid ős tevékenység: 
 
A tagság kötödése a gödöllői repülőtérhez meghatározó, hiszen nagyon sokan itt 
kezdték ejtőernyős és sportolói pályafutásukat, a repülőtérre történő kilátogatásuk 
alkalmából az itt szerzett élmények és emlékek után nagyon sokan elérzékenyülnek. 
A Gödöllői reptéren évente többször is rendezünk jó hangulatú bajtársi összejövete-
leket, közös bográcsozásokat, főzéseket. 
 
Both Lajos elnöksége idején újra felelevenítette Gyulai György 1961-ben tragikus 
körülmények között elhunyt kiváló sportoló, a Magyar Ejtőernyős Válogatott edzőjét 
övező legenda további életben tartását. Rendkívül elismertséget váltott ki a MEBSZ 
tagjainak részvételével megrendezett Gyulai György emlékverseny, majd a folyama-
tosan évenként megrendezett domonyvölgyi emlékugrás. A Budapesti Tagszervezet 
tagjai közül újra aktivizálva lettek azok a személyek, akik még kaphatnak ejtőernyős 
orvosi bizonyítványt. Rendkívül nagy öröm volt, hogy a bajtársak aktív ejtőernyősként 
részt tudtak venni a MEBSZ különböző rendezvényein. Elsősorban a kiskunfélegy-
házi Nemzetközi Veterán Ejtőernyős találkozókon, ahol több esetben az előkelő első 
helyezést érték el a csapatversenyen. 
1996-ban Békéscsabán rendezett Ejtőernyős Világbajnokság megnyitóján 42 fő vete-
rán ejtőernyős, három AN-2-es repülőgépből hajtott végre bemutató ugrást.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyulai, Kandur, Kajmán Kupa ejtőernyős emlékverseny helyezettjei 
 
 
 
Havi rendszeres tagszervezeti összejövetelek 
 
A Tagszervezet rendszeres klubnapokat tart, minden hónap utolsó szerdáján, 17-
órától, a Honvéd Kulturális Központban (volt tiszti ház) 1143 Budapest, Stefánia út 
34-36. szám alatt  
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Szabó Béla elnök 

EGRI TAGSZERVEZET 
 
 

MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 
EGRI TAGSZERVEZETE 

�: 3300 Eger, Sas u. 4.; III./18. 
3300 Eger, Kossuth-u.9 

�: +36 521 360, +36 30 229 5351 
E-mail: hmoved@hevesmegye.hu 

 

 
     

A Heves megyei székhelyen, Egerben az ejtőer-
nyőzés két szálon futó története alakult ki. A pol-
gári és a katonai ejtőernyőzés. A sorköteles fiata-
lok polgári képzését az MHSZ biztosította. A ka-
tonai ejtőernyőzés a helyőrségben állomásozó 
Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljhoz (to-
vábbiakban BGF) és elődszervezeteihez kapcso-
lódott. 

Az ejtőernyős bajtársi szövetséget a katonai vo-
nalon dolgozó ejtőernyősök alakították meg 
2001-ben, a BGF személyi állományára alapoz-
va. Az elnök Arany Lajos nyá. zászlós lett. 

 

A taglétszámuk megalakuláskor mintegy 45 fő volt, és a zászlóalj adott otthont a 
szervezetnek. 2001-ben és 2002-ben a szervezet aktívan részt vett az országos ren-
dezvényeken. A tagság hivatásos, szerződéses és volt sorkatonák, valamint család-
tagjaik sorából került ki. 

 

2004-ben az Egri Tagszervezet elnöki funkciójában változás történt. Az elnöki teen-
dőket Szabó Béla ny. ezredes vette át. A Tagszervezet és a vezetőség átalakult.  

 

A vezetőség tagjai lettek: 

Titkár: Csikor László pa. 
Gazdasági felelős: Molnár Anett pa. 
Tagok: Dávid Zsolt sz. szkv. 
 Hives Gábor szds. 
 Kovács Ferenc pa. 
 

A tagság létszáma: 62 fő. Ebből 32 fő aktív katona (hivatásos és szerződéses), 30 fő 
nyugállományú katona és polgári ejtőernyős. A polgáriak közül 5 nő is tagja van a 
szervezetnek. 
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Taglétszám alakulása 2005-2011-ig: 

2005. évben: 
 Összlétszám:    61 fő 
 Hivatásos, szerződéses:  30 fő 
 Nyugdíjas katona:      5 fő 
 Polgári:   26 fő 

2006. évben: 
 Összlétszám:   47 fő 
 Hivatásos, szerződéses: 22 fő 
 Nyugdíjas katona:    5 fő 
 Polgári:   20 fő 

2007. évben: 
 Összlétszám:   13 fő 
 Hivatásos, szerződéses:    - fő 
 Nyugdíjas katona:      3 fő 
 Polgári:   10 fő 

2008. évben: 
 Összlétszám:   15 fő 
 Hivatásos, szerződéses:    - fő 
 Nyugdíjas katona:      2 fő 
 Polgári:   13 fő 
 
2009. évben: 
 Összlétszám:   13 fő 
 Hivatásos, szerződéses:    - fő 
 Nyugdíjas katona:      2 fő 
 Polgári:   11 fő 

2010. évben: 
 Összlétszám:     11 fő 
 Hivatásos, szerződéses:    - fő 
 Nyugdíjas katona:      2 fő 
 Polgári:      9 fő 

2011. évben: 
 Összlétszám:   11 fő 
 Hivatásos, szerződéses:    - fő 
 Nyugdíjas katona:      2 fő 
 Polgári:      9 fő 
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Egri Tagszervezet vezetősége 2011-ben: 
 

Elnök: Szabó Béla nyá. ezredes 
Titkár: Raffai Károly 
Tagok: Dávid Zsolt 
 Kovács Ferenc 
 Sipos Kálmán 
 

A tagságunk sajátossága volt, hogy a hivatásos katonák gyakran töltöttek hosszabb 
időt missziós szolgálatban (a legrövidebb 6 hónap) a polgári tagok pedig időskorúak. 
 

2008-ban a Helyőrségben állomásozó Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj átte-
lepült Debrecenbe, ezáltal a hívatásos és továbbszolgáló tagjaink megszűntek.  
A problémát az okozta, hogy sokan leszereltek, visszamentek szülőfalujukba és nem 
Heves megyeiek. Egy részét még követni sem tudtuk, „mozgás közben eltűntek”. 
A létszám nyugdíjasokra, leszerelt volt szerződéses katonákra, valamint polgári 
személyekre és nyugállományú katonákra korlátozódott. 
 
A MEBSZ tervei alapján - amelyek az éves tervek voltak – igyekeztünk lehetősége-
inkhez és időnkhöz mérten részt venni az országos rendezvényeken. 
 
Összegezve: 
 
Jelenleg a tagszervezetünk kis létszámmal rendelkezik. Az elkövetkezendő időben fő 
célnak tekintjük: 

- részt venni az országos rendezvényeken, 
- taglétszámunk növelése, 
- szervezeti, közösségi élet erősítése, 
- tagszervezetünk elsorvadásának megakadályozása 

 
Tagszervezetünkben a legtöbb ejtőernyős ugrással (8662) Ecsédi András tagtársunk 
rendelkezik. 
 
 
Eger, 2011. január 27. 
 

Szabó Béla nyá. ezredes elnök 
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Nagy Béla nyá. zászlós 
elnök 

 
 

GYŐRI TAGSZERVEZET 
 
 

MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 
GYŐRI TAGSZERVEZETE 
�: 9024 Győr, Ipar u. 80. 

�: +36 20 229 7800 
E-mail:  

 
 

 
 

 
A Tagszervezet Nagy Béla nyá. zászlós kezdeményezé-
sére alakult 2003. november 20-án, a korábban Győrben 
diszlokált felderítő zászlóalj volt mélységi felderítő szá-
zada tisztjeiből, tiszthelyetteseiből és katonáiból. Tagja-
ink 70 %-a nyugdíjas részt vállalnak a társadalmi mun-
kában és a város sportrendezvényeinek biztosításában. 
Képviselik a Tagszervezetet a helyőrség által szervezett 
programokon és a MEBSZ országos rendezvényein.  
 
 
 
 

     Nagy Béla nyá. zászlós elnök 
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KISKUNFÉLEGYHÁZI TAGSZERVEZET 
 

 
MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 

KISKUNFÉLEGYHÁZI TAGSZERVEZETE 
�: 6100 Kiskunfélegyháza, Szendrei u 21. 
�: +36 76 466 032, +36 70 576 12 68 

Fax: +36 76 466 032 
 

 

 
 

 
 
 
A jelenlegi vezet őség tagjai: 
Elnök: Rácz-Szabó Mihály 
Titkár: Lőrincz László 
Elnökségi tagok: Réczi Ferenc, Almási Jenő,  
Iványi Nándor nyá. ezredes 
 
 
 

Rácz-Szabó Mihály elnök  
 
Tagszervezet megalakulása: 
 
Tagszervezetünk jogelődje 1991 februárjában Preising Konrád vezetésével alakult 
meg 168 fővel, a tagszervezet székhelye Kecskemét volt. Az első találkozóra 1991. 
július hónapban, a kiskunfélegyházi repülőtéren került sor, 147 fő részvételével.  
1993 - 1994 között Dobos Mihály volt a tagszervezet elnöke. 
1995. január 1-től Rácz-Szabó Mihály látja el az elnöki teendőket, a tagszervezet 
székhelye is megváltozott: Kecskemétről a kiskunfélegyházi repülőtérre költözött. 
1995. január 1-től az ejtőernyős szakosztály teljes létszámmal tagja lett a MEBSZ 
Kiskunfélegyházi Tagszervezetének. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Tagszervezet csapata 
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1995. augusztus végére szervezett találkozó már nemzetközi találkozóvá vált. Részt 
vettek: Jugoszláviából a Vajdaságból Újvidék (Novi-Sad), Szlovákiából Kassa, Ukraj-
nából Vinyicza ejtőernyős csapatai. A találkozó ejtőernyős versennyel egybekötve 
került megrendezésre. Ettől kezdve ez a rendezvény nemzetközi veterán ejtőernyős 
találkozóvá vált, ejtőernyős versennyel egybekötve és hagyományt teremtve. 1998-
tól a hazai tagszervezetek is részt vesznek ezen a rangos nemzetközi eseményen.  
 
A MEBSZ Elnökségének kezdeményezésére 2002-től a Magyar Honvédség ejtőer-
nyős alakulatai is bekapcsolódtak a versenyzésbe. A versenyek megrendezéséhez 
elengedhetetlen ejtőernyőket is az Magyar Honvédség biztosítja a rendezvényhez. 
 
2006. augusztus végén került sor a 15. Jubileumi Nemzetközi Veterán Ejtőernyős 
Találkozó megrendezésre nemzetközi versennyel egybekötve, melyen 11 csapat 
köztük 2 külföldi, (lengyel és szlovák) vett részt 44 fővel. A rendezvények fénypontja 
a Hangárbál volt. 
 
2010. szeptember 17-19 között megrendeztük a XIX. Nemzetközi Ejtőernyős Veterán 
találkozót, amelyen 82 fő vett részt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célba érkezik az egyik versenyző 
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Munkában a versenybíróság 2008 
 
A Kiskunfélegyházi Tagszervezet kiváló kapcsolatokat ápol a MH minden ejtőernyős 
alakulatával, a szlovákiai Kassa, a norvégiai Stavanger ejtőernyős szervezeteivel és 
a MEBSZ minden hazai tagszervezetével. 
 
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, a Magyar Honvédség, a MEBSZ Or-
szágos Elnöksége és Kiskunfélegyháza Önkormányzata támogatja Tagszervezetün-
ket. 
 
A tagszervezet kiemelked ő személyiségei: 
Lőrincz László titkár, Fekete Emil a kiskunfélegyházi ejtőernyőzés alapítója és Kiss 
Szabolcs, mint támogató tag. 
 
A tagszervezet további f ő feladatai: 
A tagszervezet létszámának növelése főleg fiatalok bevonásával, mivel az elmúlt 
években sajnálatos módón több bajtársunk is elhunyt, idős koruk következtében.  
 
További kapcsolattartás az együttműködő szervezetekkel, és szorosabb kapcsolat 
kialakítása a városi önkormányzattal. 
 
 
Rendszeresen részt veszünk a MEBSZ és a BEOSZ rendezvényein, a Katona Nem-
zedékek Találkozóján. Tagszervezetünk tagjai méltóan öregbítik a Magyar Ejtőer-
nyősök Bajtársi Szövetségének hírnevét. 
 
 
 
 
2010. szeptember 20. 
 

Rácz-Szabó Mihály 
          elnök 
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MISKOLCI TAGSZERVEZET 
 
 

MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 
MISKOLCI TAGSZERVEZETE 
�: 3531 Miskolc, Salétrom u.  

�: +36 46 382 842, +36 30 376 0994 
  

 
 
 
 
 
A tagszervezet jelenlegi elnöksége: 
Elnök: Dabasi József 
Titkár: Jobbágy Miklós 
Gazdasági és egyéb ügyintéző: Cserpák Ferenc 
 
 
 
 

         Dabasi József elnök 
 
 
A miskolci MEBSZ Alapszervezet megalakulása: 
 
A miskolci alapszervezet 1993. ápr. 14-én alakult meg 14 fővel és az alakuló Köz-
gyűlésen meg is választotta a 3 fős vezetőséget: 
 
Elnök :   Dabasi József eje. oktató 
Titkár:   Jobbágy Miklós eje. oktató 
Gazdasági vezető:  Éber Pál eje. oktató 
 
Alapító tagok: Botos József, Ceglédi János, Cserpák Ferernc, Fafula Miklós, Gajdán 
József, Hubi Gyula, Hubiné Szolivejsz Katalin, Kolláth Istvan, Posta András, 
Smaraglai Gyula, Tóth József. 
 
 
Meghatároztuk tevékenységi körünket, melynek f őbb feladatai a következ ők: 
 

• Csatlakozás a MEBSZ Országos szervezetéhez. 
• Az ejtőernyős Hagyományok ápolása 
• Ejtőernyős rendezvényeken való részvétel. 
• Ejtőernyős balesetben elhunyt bajtársaink sírjának koszorúzása az évfordulók 

alkalmával. 
 
 
 



 63 

Miskolci tagszervezet jelenlegi létszáma: 18 fő 
 
Elnök: Dabasi József 
Titkár: Jobbágy Miklós 
Gazdasági és egyéb ügyintéző: Cserpák Ferenc 
 
 
A jelenlegi tagság:  
Ceglédi János, Császár Zsolt, Fafula Miklós, Gajdán József, Gál István, Gulyás Jó-
zsef, Jaksi János, Ötvös Béla, Pataki János, Posta András, Sonkoly György, Soó 
András, Tóth József, Tóth Sándor, Zoltán Róbert 
 
A tagság összetétele: 
A tagságból 5 fő ejtőernyős felderítő katona volt Szolnokon, ebből 3 fő tiszthelyettes, 
2 fő rendőr, 1 fő tűzoltó. 
 
Ejtőernyős emlékhelyek Miskolc közelében:  
 
- Miskolc Repülőtér: Márvány emlékmű, melyen repülő és ejtőernyős balesetben   
  elhunytak neve és a baleset ideje van feltűntetve.  
  
- Sajókápolna volt repülőtér: emlékmű a hegyoldalban, rajta a repülő és ejtőernyős   
  balesetben elhunytak névsora. A faluban a Polgármesteri Hivatal mellett Repülő   
  múzeum található. 
 
- Domaháza-Hangony: Szőnyi Márton és az Ejtőernyős Partizánok Emlékműve  
   található. 
 
 
 
Miskolc, 2010. szeptember 20. 
 
 

Dabasi József elnök 
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PÁPAI TAGSZERVEZET 
 

 
MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 

vitéz BERTALAN ÁRPÁD TAGSZERVEZETE 
PÁPA 

�: Pápai Helyőrségi Klub 
8500 Pápa, Huszár lakótelep 3. 

�: +36 89 511 651, +36 20 591 4344 
Fax: +36 89 511-651 

 
 
A Pápai tagszervezetet azok alapították, akik a II. világ-
háborúban a szolgálatukat Pápán teljesítették. Obsitos, 
illetve nyugállományú katonák, akik annak idején 1938-
1945 között vitéz Bertalan Árpád zászlóaljában kaptak 
ejtőernyős kiképzést, és kerültek bevetésre különböző 
arcvonalakon. A megalakulás 1991 nyarán történt meg, 
amikor egy emlékmű is felállításra került. 1992 szept-
emberében az emlékmű felavatásán közel 170 fő, egy-
kori bajtárs jelent meg. Nagyrészük Magyarország terü-
letén él (közel kétharmaduk) míg a többiek európai or-
szágokból a Felvidékről, Erdélyből, Németországból, de 
néhányan a tengerentúlról is érkeztek Argentínából és 
az USA-ból. 
 

          Töreky László elnök 
 
 

 
Veterán ejtőernyős találkozó résztvevői Pápán a helyőrségi klub előtt 1992-ben 
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A találkozó célja az újbóli viszontlátás, emlékezés a múltra, az elesettekre és bajtársi 
beszélgetés a közös ebéd mellett. Megszületett a közös elhatározás, hogy emlékmű 
épüljön vitéz Bertalan Árpád és elesett katonái tiszteletére. Honvéd hagyományápo-
lás, aminek része az egykori parancsnokok sírjainak felkutatása, majd ápolása, va-
lamint azoknak az egykori harctereknek évenkénti látogatása, ahol a bajtársak eles-
tek. Másfél évtized távlatába visszaemlékezve megállapíthatjuk, hogy eredményes 
munkát végzett az egyesület, amely klubszerűen működik. Összejöveteleit minden 
hónap első hétfőjén tartja a helyőrségi klubban, ahova az elmúlt időkben a nagymér-
tékben megfogyatkozott tagság (20-30 fő) rendszeresen eljár.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hősök napi megemlékezés vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy  
és felesége síremlékénél Pápán az alsóvárosi temetőben 

 
Éves munkaterv szerint szervezzük vállalt feladatainkat. Ezek közé tartozik minden 
év május utolsó szombatján a hősök-napi megemlékezés Kéthelyen, valamint a Let-
kés – Ipolyszalkai találkozó is. Jelentős programunk az évente április 12-én Buda-
pesten megrendezésre kerülő megemlékezés Kiss Zoltán százados posztumusz al-
ezredes emléktáblájánál és vitéz Bertalan Árpád őrnagy, posztumusz alezredes sír-
jánál. De eleget teszünk, minden meghívásnak, amit más egyesületek időben jelez-
nek. Ilyen a Veszprém – Jutaspusztai rendezvény április környékén, a székesfehér-
vári találkozó augusztus első felében. Jelen vagyunk a város életében, az önkor-
mányzati rendezvényekre rendszeresen meghívottak vagyunk, ahol teljes létszám-
mal megjelenünk.  

 
A tagszervezet tisztelgése 2007 áprilisában a veszprémi temetőben 

és a Jutaspusztai emlékműnél 
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A pápai tagszervezet zászlajának elő és hátoldala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pápai ejtőernyős veteránok a Jutaspusztai emlékmű előtt 2007. április 14-én 

balról: Klement Rudolf, v. Láng Géza, v. Harmat Lajos, Ardai József, Kiss Gyula, 
 Huszár János, v. Bakó István, Szabó Sándor, Magyar Miklós 

 
 
Az egyesület egyik gondja az egyre csökkenő taglétszám. A tagság nagy része idős, 
nehezen mozgó ember, akik sok esetben elmaradnak a rendezvényekről, az aktív 
szerepléstől. A létszámcsökkenés természetes velejárója az anyagi forrás elmaradá-
sa, ami létünk alapja. Kiadásaink nagy részét csak a tagság anyagi támogatása tudja 
fedezni. Támogatáshoz ritkán jutunk. Megpróbálunk pályázatokon anyagiakhoz hoz-
zájutni, de ez egyre inkább csökkenő lehetőség. 
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Együttm űködéseink:  
 
 Szoros kapcsolatot tartunk fenn a mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományőr-
ző egyesülettel, a Pápai Huszáregyesülettel, valamint az Osztrák hagyományőrzők-
kel, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein és ünnepein. Az osztrák baj-
társak meghívására már többször jártunk Ausztriában itt főleg Eberichdorf és Badeni 
bajtársakkal ápolunk szoros a kapcsolatot. 2010 májusában együttműködési megál-
lapodást kötöttünk a tokorcsi Sólyom Repülő Klubbal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baráti találkozó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy bajtársi találkozó Pápán valamikor az 1990-es évek közepén balról-jobbra:  
Nagy Tivadar, Takács Mátyás, Boldizsár János, vitéz Trembeczky István  

 
 
 

 
                                                                                             Töreky László elnök 
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PÉCSI TAGSZERVEZET 
 

 
MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 

PÉCSI TAGSZERVEZETE 
�: 7666 Pogány, Rákóczi F.u.12.sz. 

Egervári József �: +36 72 254 450, +36 30 916 4104 
Nagy László �: +36 72 425 533,  +36 20 451 7082 

E- mail: cenegyzet@t-online.hu 
 

 
 
 

    A második világháborúban részt vett pécsi ejtőernyősök 
körében fogalmazódott meg először a gondolat, hogy a 
régi bajtársakat egy csapatba kellene összegyűjteni. Em-
lékeim szerint Marosújvári Géza, aki már a rendszerváltás 
előtt megkereste és szervezete a pécsi veterán ejtőernyő-
söket egy – egy találkozóra. Többször voltak kint a repülő-
téren ahol mi fiatalok hajtottuk végre az ugrásainkat. 
Megnézték az ugrásainkat, érdeklődtek a mai ejtőernyők 
használatáról, majd elmesélték katonaélményeiket egy-
másnak egy pohár bor mellett. 
  
 
 

     Egervári József elnök 
 
 

 
 

Harczos Ottó, Takács Ferenc, Marosújvári Géza, Palcsó Ferenc, nem azonosított személy  
1978. Pécs 
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Nem mi a mostani tagok voltunk azok, akik először megalakították a pécsi veterán 
ejtőernyősök bajtársi szövetségét. 1989-ben a pécsi szervezet is tagja lett a Veterán 
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének. Megkezdődött a háború előtti és utáni ejtőer-
nyősök egymásra találása. A Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének megala-
kulásával egy időben merült fel egy általánosabb, nyitottabb társadalmi szervezet 
létrehozása. 1991-ben ennek a gondolatnak megfelelően megalakult a Magyar Ejtő-
ernyősök Bajtársi Szövetsége, a pécsi szervezetet Takács Ferenc képviselte az el-
nökségben. Sajnos mi fiatalok nem igazán voltunk aktívak az idősebb korosztállyal 
való kapcsolattartásban. A társadalmi változások nekünk is sok problémát okoztak 
örültünk, hogy saját gondjainkat meg tudjuk oldani. 
Az 1991 óta eltelt időszakban a pécsi MEBSZ tagjai közül 2002-ben már csak Czigler 
Károly volt az élők sorában. Az ő többszöri rábeszélésének hatására kezdtünk be-
szélgetni arról, hogy jó volna belépni a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségébe. 
Sajnos 2003-ban Karcsi bácsi is eltávozott az élők sorából és ezzel egyre sürgetőb-
bé vált a gondolata a belépésnek. 
2004-ben egy ejtőernyős találkozó alkalmával beszélgettem Richnovszky Sándor 
ejtőernyős sporttársammal, aki tájékoztatott a Szövetség tevékenységéről, munkájá-
ról, előnyeiről és arról, hogy itt találkozhatunk újra, mint régi sporttársak. 
A beszélgetésről beszámoltam Lévai József és Egervári József sporttársamnak majd 
eldöntöttük, hogy megalakítjuk a pécsi tagszervezetet. 
A régi ejtőernyősök neveit, lakáscímeit, telefonkönyv, internet, személyes találkozá-
sok, levelezések segítségével, egy évi kemény munkával sikerült összegyűjteni. Si-
került olyan sporttársainkat is megtalálnunk, akik 1953 óta nem voltak a reptéren. Így 
találkozhattunk újra Nagy Tiborral, Simon Jánossal, Sperczel Jánossal, Fehér End-
rével, Fekete Istvánnal, Rózner Rudolffal és sokan másokkal. 
Egy évi adatgyűjtő munka után - 78 régi ejtőernyős nevét, adatait írtuk össze meg-
szerveztük az első találkozót, amely egyben a pécsi MEBSZ alakuló közgyűlése volt 
és 2005. május 28-án a régi pécsi reptéren megalakult a MEBSZ Pécsi Tagszerveze-
te. Elnöknek a közgyűlés Lévai Józsefet választotta meg, elnökhelyettesnek pedig 
Egervári Józsefet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alakuló közgyűlés által megválasztott elnökség, balról: Lévai József, Egervári József,  
a MEBSZ országos elnöksége részéről jelenlévő Gajdán Miklós nyá. ezredes 
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A szervezetünk fő célja az ejtőernyős baráti találkozók megszervezése a pécsi ejtő-
ernyős szakosztály támogatása. A vezetőségválasztás után Nagy László egy rövid 
előadásban ismertette a pécsi ejtőernyőzés történetét az elmúlt 50 évre visszaemlé-
kezve. Az alakuló közgyűlésen jelen volt Gajdán Miklós a MEBSZ vezető tisztségvi-
selője, aki kifejezte örömét, hogy a pécsi ejtőernyősök is részt kívánnak venni a 
munkában. 
 
A szakosztály egy sétarepülés erejéig megvendégelte az öreg ejtőernyősöket, akik 
még az 50-es években kezdtek ejtőernyőzni. Farkas Gábor fiatal ejtőernyős bemutat-
ta a paplanernyő hajtogatását és ismertette az elektronikus biztonsági készülék mű-
ködését. Csizmadia Péter sporttársunk ekkor ugrotta 500. ugrását. Ezután az ejtőer-
nyős szakosztály tagjai ugrásokat hajtottak végre a jó öreg AN-2 repülőgépből. 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Csizmadia Péter 500. ugrása előtt                       Kéri Tibor megérkezése a medencébe 
 
 
 
Az ejtőernyős bemutató és baráti beszélgetés után közös sütés, főzés következett. 
Ezután jó ízűen fogyasztottuk el a különböző ételeket. A találkozón körülbelül hetve-
nen vettek rész ebből negyvenkilenc volt a szervezet tagja. A találkozó jó hangulat-
ban ért véget és nagy reményekkel indultunk neki a szervezet működtetésének. 
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                   Vári Gyula dedikál                                       A pécsi ejtőernyőzés nagy öregjei balról:  
                                                                                  Rózner Rudolf, Szabó László, Egervári József 
 
A 2006-os találkozónk időpontját úgy időzítettük, hogy a Puma század repülőseinek 
pécsi rendezvényével egy időben legyen. Ezt a rendezvényt már nem tudtuk a régi 
reptér épületében megrendezni ezért a pogányi önkormányzattól kértünk és kaptunk 
kölcsön sátrat, asztalokat és padokat. A találkozó alkalmával megemlékeztünk el-
hunyt tagtársainkról, Lévai József elnökünkről és Szurofka Zoltánról, majd új elnököt 
választottunk Egervári József személyében. A rövid beszámoló után vetítés követke-
zett a régi idők ejtőernyős felvételeiből majd a fiatalok által rögzített ejtőernyős videó 
filmekből. A vetítésnek nagy sikere volt többen többször is megnézték a felvételeket. 
A résztvevőket megvendégeltük Menegáti Károly által főzött babgulyással, aminek 
igen nagy sikere volt és hamar elfogyott. Ezután a fiatalok „Gege” kérésére az ugrá-
saik alkalmával lehozták a Puma század zászlóit. Ezen a találkozó még többen vol-
tunk, mint a 2005-ben, de a fizető tagság létszáma kevesebb volt. Sajnos az időjárás 
a találkozó végére elromlott, de ennek ellenére jól sikerült az összejövetel. Termé-
szetesen részt vettünk más MEBSZ tagszervezetek rendezvényein is. Minden évben 
voltunk a szolnoki és a kiskunfélegyházai rendezvényeken. Sajnos a mi rendezvé-
nyeinkre más tagszervezetek tagjai nem jöttek el. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 2006-os találkozó résztvevői 



 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Régi fotók vetítése a 2006.-évi találkozón 
 
 
 
A 2007-es évben nem sikerült megrendezni az éves találkozónkat, mert nem volt hol. 
A pécsi repteret ekkor kezdték építeni és nem volt terület ahol a sátrat és az egyéb 
berendezéseket el tudtuk volna helyezni.  
 
A 2008-as és a 2009-es rendezvényünket már a Baranya Megyei Repülő és Ejtőer-
nyős Klub új hangárjában rendeztük meg. A padokat és asztalokat a pogányi önkor-
mányzattól kaptuk díjmentesen. A körülmények nem igazán voltak jók egy találkozó 
megrendezésére. A résztvevőknek vigyázniuk kellett, nehogy kárt tegyenek a repü-
lőgépekben és az ötvenfős létszámra egy egészségügyi helység jutott. 
A műsor a szokásos volt, beszámoló az éves tevékenységről, régi ejtőernyős fotók 
vetítése majd a fiatal ejtőernyős bajtársaink videó felvételeinek vetítése. Sajnos a 
hangárban a vetítés helyszínét nem lehetett úgy leárnyékolni, hogy a képek jól látha-
tók legyenek. 
2008-ban még sikerült ejtőernyős ugrást szervezni a találkozóra, de 2009-ben már 
nem, mert nem volt repülőgép, melyből ugrani lehetett volna. 
Így inkább előtérbe került a baráti beszélgetés és a Karesz által főzött babgulyás el-
fogyasztása. 2008-ban a fiatalok és az öregek is Selymes László és jómagam is több 
ugrást hajtottunk végre a résztvevők nagy örömére. 
 
Kéri Tibor fiatal sporttársunk bemutatta azt hogyan kell beleugrani egy 2 méter átmé-
rőjű vízzel teli fürdőmedencébe. 
 
Annak ellenére, hogy volt ejtőernyős ugrás már mindkét találkozón kevesebben vol-
tunk, mint az előző években. 2008-ban részt vettünk a pécsi repülés történetét bemu-
tató kiállítás ejtőernyős anyagának összegyűjtésében, elrendezésében és ismertető 
előadásokat tartottunk a pécsi ejtőernyőzés történetéről. 
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2010-ben az új polgári reptér fogadóépületben rendeztük meg – Dragovácz Márk  
repülőtér Kht. ügyvezető igazgató segítségével - a találkozót, amelyre nagyon keve-
sen jöttek el. A rövid éves beszámoló után következett régi fotók vetítése. A fotókon 
olvasható volt a látható személyek neve, amely könnyebbé tette a régi barátok meg-
ismerését. Majd a fiatalok tartottak előadást a mai modern ejtőernyőzésről annak 
egyik ágáról a – birdman – szárnyasruhában történő ugrásról és repülésről. Bemutat-
ták a szárnyas ruhát és annak használatát a gyakorlatban. A gyakorlati bemutató 
után bemutatták videó felvételeiket a régebbi formaugrásaikról. 
Úgy készültünk, hogy ugrunk is, de az időjárás közbeszólt és nem sikerült ugrani, 
mert esett az eső egésznap. Vendégeink voltak a Veterán Repülők és Ejtőernyősök 
Fejér megyei tagjai, Eszéki János, Hittaler Ferenc, Kovács József. Vendégünk volt 
Samu Ferenc, Kovács József ”Lapaj”, Horváth István” Gonosz”, Hausznekht Ferenc, 
Farkas György. Negyvenegy év után újra körünkben volt Sperczel János, aki az 
1953-1962-es években volt kiemelkedő sportolója a pécsi ejtőernyőzésnek. A talál-
kozó résztvevőit most hagymás zsíros kenyérrel vendégeltük meg majd megtekintet-
tük az új repteret ahol már alig maradt nyoma a régi emlékeknek. Sajnos minden 
szervezési erőfeszítésünk ellenére alig voltunk 40-en a találkozón. 
 
Minden évben részt vettünk a budapesti Farkasréti temetőben Gyulai György sírjánál 
tartott megemlékezéseken, koszorúzáson és a gödöllői emlékugrásokon. A Pécsi 
MEBSZ az éves baráti találkozók megvalósításával és más tagszervezetek rendez-
vényein való részvétellel teljesítette a céljait. 
 

Gyulai György Pécsett 1957. július ötödikén. 
 

Balról–jobbra: Schnell János „Csikkes”, Sperczel János, Egervári József „Boci”, Rózner Rudolf, „Ikus”, 
guggolnak: Gyulai György, Nothesz Antal „Toncsi”, Nagy Tibor „Kutya” Cserkuti Csaba „Buksza” 
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A 2010-es találkozó résztvevői 
 
Meg kell említenem, hogy a rendezvények megszervezésében sok segítséget kap-
tunk a PÉTÁV KFT-től, telefon, fax, nyomtató, másoló ingyenes használata.  
Pogány község önkormányzat biztosította térítésmentesen sátrat, asztalokat és pa-
dokat. A vetítésekhez használt projektort Pusztai Tamás sporttársunk a pécsi hő-
erőmű dolgozója biztosította számítástechnikai tudásával kiegészítve. A rendezvé-
nyeinken az ételek költségeit a tagdíj megmaradó részéből és a támogatók által befi-
zetett pénzből fedeztük. Sajnos nincs egy állandó helyiség ahol minden évben gond 
nélkül tudnánk megrendezni a találkozóinkat. Minden erőfeszítésünk ellenére a tag-
létszám és a támogatók létszáma évről évre fogy, jelenlegi létszámunk 22 fő. 
 
A Pécsi MEBSZ tagjai közül hárman tagjai vagyunk a Pécsi Veterán Repülők szerve-
zetének is. Magyar Veterán Repülő Szövetség Pécsi Szervezete nevében tisztelettel 
fordultunk özv. Horthy Istvánnéhoz, hogy csapatzászlónkat egy zászlószalag ado-
mányozásával, ha volna szíves kitüntetni. Kérésünket örömmel teljesítette és 2011. 
február 20-án a Civil Közösségek házában egy kis ünnepség keretében került sor az 
ö általa adományozott zászlószalag felkötésére. 
 
Özvegy Horthy Istvánné koránál fogva nem tudott részt venni a szalag felkötésén 
ezért Wittner Mária országgyűlési képviselőt - 1956-os forradalmi tevékenységéért 
halálra ítélt szabadságharcost - kérte fel a zászlószalag felkötésére a Veterán Repü-
lők és Ejtőernyősök zászlójára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wittner Mária felköti a zászlószalagot 
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Zetényi-Csukás Ferenc, Wittner Mária, ifj. Szentgyörgyi Dezső 

 
 
Az ünnepségen részt vettek vitéz Szentgyörgyi Dezső nyugalmazott Malév pilóta 
(legeredményesebb magyar vadászrepülő pilóta fia), Zetényi Csukás Kálmán repülő 
alezredes unokája. Csukás Irénke a hősökre emlékező verset majd Széles Krisztián 
református gimnázium tanulója a repülőkről szóló verset mondta el. Horváth Gyula 
honvéd alezredes képviselte a történelmi vitézi rendet. A zászlószalagot Szalai Lajos 
nemzetőr alezredes tábori lelkész áldotta meg. 
 
Pogányban lakom és itt találkoztam Cseh Lászlóval, aki katonai ejtőernyős volt, be-
szélgettünk a szervezetünk munkájáról, tevékenységéről. Remélem, hogy a közeljö-
vőben sikerül összehozni egy találkozót Cseh Lászlóval és a többi volt katonatársá-
val. Talán nekik fiataloknak sikerül több volt katonát bevonni a pécsi szervezet mű-
ködésébe. 
 
 
2011.02.22. 

Nagy László titkár. 
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RENDVÉDELMI TAGSZERVEZET 
 
 

MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 
RENDVÉDELMI TAGSZERVEZETE  

 
�: +36 20 952 5010 

 
E-mail: vorosmeteor@gmail.com 

 
 

 
Megalakulás: 
 
2002 májusában Dr. Boda József dandártábornok MEBSZ 
újonnan választott országos elnöke felhívást tett közzé azon 
rendvédelem területén dolgozok részére, akik életük folya-
mán kapcsolatba kerültek az ejtőernyőzéssel és a szövet-
ségen belül önálló tagszervezet alapítását kezdeményezte. 
2002. június 7-én a BM Nemzetközi Oktatási Központban 
megtartott alakuló ülésen 14 fő alapító közreműködésével 
dr. Sipos István nyá. r. ezredes elnökségével megalakult a 
Rendvédelmi Tagszervezet.  
     
 

 

   Kiss György r. őrnagy  
                elnök 
 
Alapító tagok:   
 
Dr. Boda József, dr. Sipos István, Jászai Béla, Figlár István, Kása Zoltán, Kiss 
György, Bostya László, Sipos Andrea, Környei László, Szakmáry András, Vilisics 
Vilmos, dr. Palló József, Szirovicza Péter, Kovács Sándor.    
 
 
A tagszervezet elnökei:  
 
2002-2003. dr. Sipos István ny. r. ezredes,  
2004-2005. Vilisics Vilmos ny. r. százados,  
2006. Figlár István r. főtörzsőrmester, 
2007-től Kiss György r. őrnagy, 
 
 
Tagszervezet létszáma, összetétele: 
 
A tagszervezet személyi összetételének jelentős része a rendvédelmi területen tevé-
kenykedő aktív és nyugállományú bajtársakból tevődik össze, de rendőrökön kívül 
megtalálhatóak a tűzoltóság, büntetés végrehajtás, honvédség és korlátozott lét-
számban a fegyveres testületek értékrendjével azonosuló civilek is összességében 
40 fő.     
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Az ejtőernyős hagyományok ápolása, az ejt őernyőzés népszer űsítése: 
 
Tagszervezetünk más társadalmi szervezetekkel közösen részt vett a 2003-ban be-
mutatott „Kupolák az Égen” a magyar ejtőernyőzés 85 évét bemutató történeti kiállí-
tás szervezésével kapcsolatos anyag gyűjtésében, a kiállítás szakszerű felépítésé-
ben. Majd a 2008-ban bemutatott, azóta több helyen is felállított, a Magyar ejtőer-
nyőzés 90 évét felölelő vándorkiállítás előkészítésében.   
 
A történelmi relikviák, ejtőernyős tárgyi emlékeinek összegyűjtését és szakszerű 
rendszerezését kiemelt feladatnak tekinti szervezetünk tagsága. Külön kiemelném 
Környei László nyá. r. zászlós bajtársunkat, aki aktív sporttevékenységén kívül, az 
eddig összegyűjtött, 1950-től napjainkig szinte hazánkban használt összes ejtőernyő 
típust felölelő raktár anyagát folyamatosan kezeli. 
 

 
Ejtőernyős történeti vándorkiállítás megnyitója a szolnoki helyőrségi klubban 

2009. március 28. 
 
Az aktívan ugró tagság rendszeresen vesz részt ejtőernyős bemutató ugrásokon. Az 
elmúlt években folyamatosan közreműködtünk az augusztus 20. légi bemutatón, 
Rendőrség napján, Letkési megemlékezésen és különféle közösségi, illetve sport 
rendezvényeken megtartott ejtőernyős bemutató ugrásokban.    
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Kegyeleti tevékenység: 
 
2005-től szervezőként tevékenykedünk a II. világháborús harcokban Letkésen elesett 
honvédekre emlékező, dr. Farkas Jenő nyá. repülő ezredes által évtizedeken keresz-
tül szervezett megemlékezés lebonyolításában.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajtársi baráti összejövetelek, sport és szabadid ős tevékenység: 
 
Megalakulásunk óta aktív ejtőernyős szabadidős és sport tevékenységet folytatunk, 
az eltelt években több mint 6000 ejtőernyős ugrást hajtottak végre tagjaink. 2003-től 
éves rendszerességgel rendezzük meg, változó helyszínnel a Rendvédelmi Kupát és 
Amatőr Célraszálló ejtőernyős versenyt, amely 40-50 fő versenyző részvételével több 
száz fő néző érdeklődést kelti fel az ejtőernyős sport iránt. 
 

 
A rendvédelmi ejtőernyős verseny résztvevői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 júliusa Szolnok Hüse Károly emlékversenyen  
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A Magyar Ejtőernyős Szövetség hivatalos versenyein is aktívan közreműködünk. Ki-
emelném Jászai Béla nyá. r. őrnagy bajtársunkat, aki 41 évesen szerzett nemzeti 
bajnoki címet a kétfős formaugró csapat kamerásaként.  

 
                   Jászai Béla nyá. r. őrnagy                               Környei László nyá. r. zászlós 
 
Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Horvát-
országban megtartott nemzetközi ejtőernyős találkozón képviseltük szervezetünket.  
 
2010. augusztus 27-29. között került megrendezésre Németországban Stendal / 
Borstel repülőtéren az 1. Internationál Para Troops Reuniun, amelyen hazánkat 
többségében tagszervezetünk tagjai képviselték és a II. világháborút követően elő-
ször hajtottak végre ejtőernyős ugrást JU-52/3 típusú, legendás szállító repülőgép-
ből.  
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Az első hivatalos rend őri ejt őernyős képzés: 
 
2004 év nyarán a bagdadi nagykövetség védelmére létrehozott különleges rendőri 
csoport felkészítése során Dr. Boda József (akkor) r. ezredes szakmai irányításával 
került sor az első hivatalos rendőri alapképzésre. A gödöllői repülőtéren a résztvevő 
rendőrök légcellás ejtőernyővel hajtottak végre 2 db ejtőernyős ugrását. Az akkor 
először ugrók közül Surányi Péter nyá. r. őrnagy és Gulyás Zoltán r. zászlós azóta 
több ugrást is hajtott végre.  
 

 
 
Műveleti területen ejt őernyős bemutató ugrás: 
 
A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ és a Honvédelmi Miniszté-
rium együttműködésének köszönhetően először került sor a II. világháború befejezé-
sét követően műveleti területen ejtőernyős ugrásra.   
2010. június 11-13. között az EUFOR ALTHEA misszió és Szarajevó Önkormányzata 
szervezésében nagyszabású gyermekfesztivált került megrendezésre, amelynek ke-
retein belül osztrák UH-60 Black Hawk helikopterből 5 fő rendőr és 5 fő katona hajtott 
végre ejtőernyős bemutató ugrást a rendezvény helyszínéül szolgáló stadion terüle-
tére.   
 

 
 
 
                                                                                                   Kiss György r. őrnagy 
                                                                                                               elnök 
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SZEGEDI TAGSZERVEZET 
 

 
MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 

SZEGEDI TAGSZERVEZETE 
�: 6701 Szeged PF. 1014 

�: +36 70 378 0544 
Fax: +36 62 541 670 

E-mail: csorbajozsef@vnet.hu 
 

 
 
 
 
Tagszervezet megalakulásának el őzményei: 
 

Tagszervezetünk megalakulása több évtizedes előzetes ejtőernyős múltra építkezik, 
amely a Szegedi Repülő Egyesület (Délvidéki Aero Klub) 1930-as megalakulására 
vezethető vissza. Már a múlt rendszerben is nagy hagyománya és tömegbázisa volt 
a területünkön az ejtőernyőzésnek, amelynek eredeti otthona az algyői repülőtér volt. 
Sajnos az 1968-as olajipari kisajátítás és az MHSZ helyi vezetőinek döntése alapján 
az ejtőernyőzés 1970-ben Szegeden és környékén teljesen felszámolásra került. 
Ezt követően szerveztem újjá 1990-ben a Szegedi Repülő Egyesületen belül az ejtő-
ernyős szakosztályt. Ezzel egy időben felvettem a valamikori ejtőernyősök élő tagjai-
val is a kapcsolatot és próbáltunk közös programokat is szervezni. Mivel katonai 
szolgálatomat az egri felderítő zászlóaljnál kezdtem, majd Szolnokon az MN 3100 
folytattam, itt kerültem kapcsolatba azokkal az emberekkel, akikkel a mai napig is 
tartom a baráti kapcsolatot és jelenleg a MEBSZ vezetőségében is helyet foglalnak. 
Megismerve a szervezet célkitűzéseit és tagjait döntöttünk az oktató társaimmal a 
szervezetbe való belépésről és a továbbiakban, mint tagszervezetként való műkö-
désről. 
 
 
Elnökségünk tagjai: 
 

Elnök:  Csorba József 
  Naszradi Miklós 
  Balog Tamás 
 
 
Tagság: 
 

Csorba József eje. oktató, sportoló 
Naszradi Miklós fhdgy. eje. kiképző tiszt, sportoló 
Balog Tamás sportoló, eje. oktató 
Strack Róbert sportoló 
Tóth Nándor sportoló 
Lippai Péter r. nyomozó, sportoló 
Bernátsky László zls. műszaki, sportoló 
Nagy Gábor Szentes műszaki dd. sportoló 
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A tagszervezet vállalt feladatköre: 
 

A MEBSZ célkitűzéseinek megfelelően folytatja tevékenységét az alábbi célokkal: 
 
- ejtőernyősök kiképzése és az ejtőernyős sport népszerűsítése 
- katonai pályára irányítás, toborzó irodával történő együttműködés 
- ejtőernyőzéshez kötődő sportrendezvények szervezése 
- ejtőernyős négytusa szervezése 
- ejtőrenyőzéshez kötődő emberekkel való kapcsolattartás 
 
 
Tagszervezet aktív ejt őernyős csapata:  
 

Naszradi Miklós 
Balog Tamás 
Csorba József 
Tóth Nándor 
 
A Tagszervezet közelében, gondozásában lév ő ejtőernyős emlékhelyek:  
 

Emlékmű található: Szeged Repülőtér főépülete előtt 
A repülő és ejtőernyős halált halt bajtársak emlékére a térségben elhunyt személyek 
nevének feltüntetésével. Megközelíthető a Bajai út (55-ös számú út) felöl Szeged 
előtt a repülőtér területére történő behajtással. 
 
 

 
Fotók a Szegedi ejtőernyős négy tusa versenyekről 

 
                                                                                                                 Csorba József                                                                                                                
                                                                                                                         elnök 
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SZÉKESFEHÉRVÁRI TAGSZERVEZET 
 
Veterán Repül ők és Ejt őernyősök Fejér Megyei 

Egyesülete, közhasznú szervezet 
 

H 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 63-67/3. 
T: +36 22 304 176 Mobil: +36 30 298 0002 

E-mail: rseje@t-online.hu 
                  Honlap: http://web.t-online.hu/rseje 

                                             Adószám: 18493629-1-07 
Bankszámla szám: Raiffeisen Bank12023008-00149804-00100009 

 

 
 

Egyesületünkr ől, programjainkról röviden 
Egyesületünk 1991.03.22.-én alakult.  
Cégbírósági bejegyzésre 2002-ben került sor.  
 
Egyesületünk els ő vezetősége:   
Elnök: Pápai Gyula nyá. repülő ezredes.  
Titkár: Botz Lajos veterán csatarepülő őrnagy,  
nyugdíjas MALÉV főosztályvezető. 
Gazdasági vezető és összekötő:  
Lévai Pál nyá. repülő alezredes  
Vezetőségi tagok: Bakos István, Eszéki János,  
Kendrovits Miklós, Lajtai János, Tarlós József. 

    
   Richnovszky Sándor 
                elnök 
 
Az első célkit űzés:  Fejér megye repülőinek, ejtőernyőseinek szervezetbe tömöríté-
se a nemes hagyományok a hazaszeretet a hazáért való áldozatvállalás és köteles-
ségtudat szellemében.  
 
A második célkit űzés:   
Alapítvány létrehozása az alábbi feladatok megvalósításához: 
1./ Emlékmű felállítása a Fejér megyében 1916-tól (Fejér Megye repüléstörténetének   
     kezdete) a haza védelmében és a kiképzések során Hősi Halált halt repülő és   
     ejtőernyős valamint a két fegyvernemhez tartozó szakszolgálatok tagjai    
     emlékének őrzésére.  
2./ Helytörténeti repülő és ejtőernyős állandó kiállítás létrehozása, fenntartása,   
     működtetése, fejlesztése. 
3./ Repülő és ejtőernyős kiadvány megjelentetése a megyében folyt ejtőernyős és   
     repülő kiképzésről, az alakulatok életéről, a repülőterek kialakításáról, fejlődésé-   
     ről. 
 
A célkit űzések megvalósultak:  
1994-ben emlékmű felállítására került sor az Ikarusz gyárnál.  
1996-ban megnyílt az állandó kiállításunk a Megyeház u. 17 szám alatt. (sajnos, 
2003 novembere óta helyhiány miatt csak időnként és részleteiben látható) 
1997-ben megjelent a háromkötetes repüléstörténeti kiadványunk.  
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Egyesületünk jelenlegi vezet ősége:  
Elnök: 2003 óta, Richnovszky Sándor FAI. Két gyémántos (64.ssz.) ejtőernyős okta-
tó, 64 éves, 2011. 07. 18-óta a Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub aktív ugrója 
Elnök helyettes: 2003 óta, Szabó József nyá. repülő alezredes, 80 éves.  
Titkár: 2006 óta, Márton Ervin nyá. repülésirányító alezredes, 56 éves.  
Gazdasági vezető: 2005 óta, Márton Ervinné, Szakál Adél, 53 éves.  
Kegyeleti bizottság elnöke: 2011 óta Sántha Attiláné, Telkes Mária ejtőernyőzéshez 
kötődő 62 éves. Társszervezeti kapcsolattartó: 2009 óta Kovács József veterán lö-
vész őrmester ejtőernyős 62 éves. Kegyeleti bizottság elnöke: 2008 óta, Hittaller Fe-
renc veterán repülő műszaki őrvezető 79 éves. Ellenőrző bizottság elnöke: 2009 óta 
Bakos István FAI. két gyémántos (20.ssz.) ejtőernyős oktató 80 éves, 2011. évi halá-
lát követően, Paczúr Ferenc nyá. repülő alezredes 79 éves aktív ejtőernyős. 
 
Tagjaink között külön említést érdemelnek:   
Bakos István, Pozsonyi Imre ejtőernyős magassági rekorderek a mai napig (8070m). 
Mészáros György és Richnovszky Sándor, akik hazánkban 3. és 4.-ként ugrottak a 
HA 802 lajstromjelű hőlégballonból. 
Mészárovics György, aki felett több mint 15000-szer lobbant a selyem kupola. 
Paczur Ferenc ny. repülő alezredes (mint pilóta 6 kötelező ugrással) aki 70 évesen 
kezdett el ejtőernyőzni, és 2010.08.15-én hajtotta végre 78 évesen a 200. ugrását. 
 
Fejér Megyében 1970-t ől katasztrófát szenvedett társaink, kikre kegyelett el em-
lékezünk: 
Görbicz Károly eje. oktató, 1976. 07. 15. Dunaújváros, eje. katasztrófa, 28 éves volt. 
Horváth Lajos repülő főhadnagy, 1981. 04. 18. Börgönd, eje. katasztrófa, 31 éves 
volt. Hamvai Gábor eje. növendék, 1986. 07. 26. Dunaújváros, felfelé áramlásba ke-
rült a Duna fölé sodródott, vízbe fulladt, 17 éves volt. Szűcs Csaba nyá. repülő őr-
nagy, 2009. 08. 03. Úrhida, repülő katasztrófa 66 éves volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emlékművünk Székesfehérváron az Ikarusz-nál.     Emlékoszlopunk a Balatonkenesei szoborparkban. 
            (Székely János Jenő alkotása)                                            (Nick Ferenc alkotása) 
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Három kötetes repülő és ejtőernyőzés történeti kiadványunk elő és hátoldala 

 
 
Zászlónk: 
 

    
 
 
Egyesületünk számos elismerésben részesült, számunkra a legértékesebb az „első 
és legnagyobb elismerés” amit 1995. október 7-én kaptunk. A Magyar Honvédség 
Szárazföldi Csapatok Parancsnoka, Preininger Ambrus altábornagy egyesületünknek 
zászlót adományozott, az adományozási okiratban megfogalmazottak szerint:   
 
„ A haza védelmében tanúsított hősies helytállásuk a honvédelem ügye iránti elköte-
lezettségük elismeréseként. Legyen ez a zászló – mint fegyvernemi hagyományőrző 
ereklye – mindenkor a katonai becsület, hősiesség és összetartozás jelképe.” 
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Egyesületünk tevékenysége során elismer ő oklevelet kapott: 
 
MH Légvédelmi Rakéta Dandár Mezőfalva, MH SZCSP, MH. Légierő Parancsnok-
ság, MH. Szárazföldi Vezérkar, MH. ÖHP, FM. Közgyűlés, Székesfehérvár Polgár-
mesteri Hivatal, BEOSZ, MEBSZ, MVRSZ. 
 
 
 
Tagjaink számos kitüntetés tulajdonosai:   
 
HM Emléktárgy, Honvédelemért I-II-III. osztály, Osztrák Tiszti Kereszt I-II-III. fokoza-
ta, MVRSZ Díszjelvény, Aranykor kitüntető cím I-II. osztálya. 
 
 
 
Jelvényünk, formaruhánk:   
 
A fém jelvényeket ifj. Richnovszky Sándor őrgy. (25 ugrással rendelkezik) tervezte. 
Magasztos rendezvényeken egyesületünk tagjai formaruhában jelennek meg, kék 
színű baseball sapka, vagy a MH. VKF. által engedélyezett zöld barett sapka egye-
sületi jelvényünkkel, ami 2003-ig csak hímzett kivitelű volt, azóta fémből készül.  
 
 

 
Sapkajelvényként 60 milliméteres nagyságban visel-
jük. 
 
Díszdobozban 2003-tól elismerésként adományozzuk  
30 milliméteres nagyságban, kabát kitűzőként használ-
juk.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Egyesületünk díszjelvénye 2006-tól (sorszámozott), a 
Magyar repülés, és ejtőernyőzés és az egyesületünk 
érdekében végzett kimagasló munka elismeréséül 
adományozható. 
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Programjainkat éves, havi bontású munkaterv alapján  végezzük,  
ezek közül minden évben: 

 
• Klubnapok minden hónap utolsó csütörtöki napján 16 órától a Helyőrségi 

Klubban. 
 
• Állami, HM és MH, megyei és városi valamint a társszervezeteink által szerve-

zett rendezvényeken való, aktív részvétel. 
 
• Minden év május 21-én megemlékezünk a Magyar Honvédelem Napján. 

 
• Minden év május utolsó vasárnapján koszorúzunk a Hősök Napja alkalmából 

a Fekvő Katona, a Repülő és Ejtőernyős Emlékműnél, valamint Enyingen v. 
Szentgyörgyi Dezső emléktáblájánál. 

 
• Minden év augusztus első szombatján a 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj Ha-

gyományőrző és Toborzó rendezvény megtartása. Ezzel a rendezvénnyel 
őrizzük a városunkban, 1951-től felszámolásáig 1954-ig városunkban települt  
alakulat emlékét, amely meghatározója a mai magyar ejtőernyőzés, hazai és 
nemzetközileg is elért eredményeinek. A rendezvények nemzetközi méretűek 
1994 óta, ahol ma már nem csak ejtőernyősök, hanem repülők repülőműsza-
kiak, hozzátartozók, iskolások és szimpatizánsok töltenek el egy élményekben 
gazdag napot. 2011-ben a XX. rendezvényt veteránok ejtőernyős ugrása szí-
nesítette a találkozót. 

 
• Minden évben részt veszünk és támogatjuk a Szombathelyi Repülőgép Veze-

tő Iskola (REGVI) 42-43-as tanfolyama találkozóját. 
 

• Időszakos, repülő és ejtőernyőzés történeti kiállításokat rendezünk, amit nagy 
érdeklődés kísér. 

 
• Minden évben megtartjuk a Repülők, Ejtőernyősök Karácsonyát, ahol műsoros 

est keretében, köszöntjük tagjainknak. 
 

• Beteg és mozgásképtelenné vált tagjainkat folyamatosan látogatjuk és segít-
jük. 

 
• Hazai, ausztriai és szlovákiai magyar repülő és ejtőernyős katona sírok, em-

lékhelyek évenként ismétlődő koszorúzása.  
 

• Iskolai honvédelmi napok keretében, bemutatókat és élménybeszámolókat 
szervezünk. 

 
• Együttműködünk és egymás rendezvényein kölcsönösen, veszünk részt a 

megye civil szervezeteivel, az Albatrosz Repülő Egyesület, Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Honvéd 
Nyugállományúak Klubja, MH. Összhaderőnemi Parancsnoksága, Magyar Ej-
tőernyősök Bajtársi Szövetsége, Magyar Veterán Repülők Szövetsége tag-
szervezeteivel, az Osztrák Bajtársi Szövetség és az Osztrák Veterán Ejtőer-
nyősök Szövetsége tagszervezeteivel.  
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Tagjaink megtalálhatóak Fejér megye több településén: Székesfehérvár, Mór,  
(Seregélyes), (Lovasberény), (Velence). Más megyék városaiban: Budapest, (Bala-
tonfüred), Debrecen, (Várpalota). Külföldön, Ausztria: (2006-ig Leithaprdersdorf, 
Unterwaltersdorf és Kemeten helységekben). A zárójelbe tett helységek 2010-ben 
már nem aktuálisak az elhalálozások révén 
 
Dolgozunk a megyei repüléstörténeti sorozatunk negyedik kötetének adatgyűjtésén,   
valamint erőfeszítéseket teszünk a helyhiány miatt megszűntetett, (mindazok   
ellenére, hogy a leglátogatottabb kiállítás volt) állandó repülő és ejtőernyőzés  
történeti kiállításunk, újra megnyitása érdekében. 
 
Egyesületünket, tevékenysége alapján a Fejér Megyei Bíróság 2007. 12. 23-án  
közhasznú szervezetté minősítette.  

 
 
 
 

Képek az egyesület életéb ől 
 

 
Szolnokon az első és a hetedik Ejtőernyősök Napja rendezvényen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megemlékezések Kéthelyen és Jutaspusztán 
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100 éves a Magyar Motoros Repülés, kiállítást Pintér Zoltán vezérőrnagy  
a MH.ÖHP. Légi Haderőnem parancsnoka nyitotta meg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vadászrepülő világbajnokok Fehérváron és az érdeklődők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj Hagyományőrző és Toborzó rendezvény 
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        Egyesületünk Repülők-Ejtőernyősök                            Koszorúzás Székesfehérváron  
                 Karácsonya, rendezvénye                                   a Petőfi szobornál március 15.-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pápa repülőtér látogatáson 
   
 

 
 

 
      Ausztriai Stinatzban küldöttségünk vezette                             Ausztiai Kemetenben  
                             a felvonulást                                          v. Horváth József repülő ddtbk. sírjánál 
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Bécsben a Légierő Zenekara a Magyar Himnuszt játszotta Pauline Göbel zászlóanya temetésén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bécsben a Veterán Ejtőernyősök adventi ünnepén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megemlékezés, Gyuricza Béla altábornagy és Kertész László ejtőernyős alezredes, sírjainál 

 
 
 
 

                                                                                 Richnovszky Sándor 
                  egyesület elnöke 

 



 92 

SZOLNOKI TAGSZERVEZET 
 

Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete 
Szolnok, Táncsics M út 5-7. �: 5001 Szolnok, Pf. 10. 

�: +36 30 414 0327, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 
Email: ejtoernyos747@gmail.com  

Számlaszám: OTP Bank 11745011 – 20410683 
Adószám: 18139297-1-16 

 

 
Magyar Ejt őernyősök Bajtársi Szövetsége  

Szolnoki Tagszervezet története 
 
Bevezető: 
 
 Szolnok Megyei Jogú Város, Jász-
Nagykun-Szolnok Megye székhelye, hetven-
nyolcezer lakosú település, az ország tizen-
egyedik legnépesebb városa. Már kialakulásakor 
is az átkelőhely és közlekedési funkció volt a 
legfontosabb, ez napjainkban is meghatározó. 
 

Az ország legnagyobb vidéki helyőrsége 
Szolnok. A fővárostól száz kilométerre a Tisza – 
Zagyva folyók találkozásánál fekszik. Hazánk 
egyik legjelentősebb vasúti csomópontja.  
A keletre irányuló vasúti forgalom jelentőshányada itt bonyolódik le. Közúti és vízi 
centrum. Katonai repülőtér mellett sportrepülőtérrel is rendelkezik. 

 
A város szorosan összefonódott az ejtőernyőzéssel is. Az 1948. október 01.-

én megalakult „Első Honvéd Önálló Ejtőernyős Század” az ejtőernyősök városává is 
tette Szolnokot, hiszen ez idő óta a katonai ejtőernyőzés folyamatosan jelen van a 
városban. Többek között Szolnokon rendezték 1974-ben a XII. FAI Ejtőernyős Világ-
bajnokságot, 1994-ben, a CISM Regionális Nemzetközi Ejtőernyős versenyt. Jelen-
leg Szolnok helyőrségben állomásozik az ejtőernyős kiképzést folytató katonai szer-
vezetek 90%-a, valamint Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sport Egyesület, mely mind a 
nemzeti, mind a katonai ejtőernyős válogatott bázisa. 
 
A kezdetek, a tagszervezet megalakulása (1991-1992. )  
Furkó Kálmán, Szabó Ferenc 
 

A Magyar Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége országos ejtőernyős ta-
lálkozót tartott 1991. április 13-án Veszprémben. Vadászi Tibor elnök részletes tájé-
koztatót tartott a Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége addigi tevékenységéről 
és javasolta, hogy e szervezet alakuljon át a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövet-
ségévé, megnyitva ezzel a kaput minden korosztály és az ejtőernyős társadalom 
minden rétege (hivatásos és sorkatona, civil amatőr és sportoló, szimpatizánsok, tá-
mogatók) felé. 
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A közgyűlés megválasztotta a MEBSZ elnökségét, Szolnokról Furkó Kálmán 
és Szabó Ferencet. Később, az év folyamán kooptálásra került Nagy István szolnoki 
zászlóaljparancsnok. 
 

Az országos gyűlés után az ejtőernyőzéshez szorosabban kapcsolódó város-
okban – Pápa, Pécs, Veszprém, Szentes, Székesfehérvár, Kiskunfélegyháza, Szol-
nok, Budapest – létrejöttek a helyi szervezetek. A Szövetség elnöksége felismerte, 
hogy a kisközösségekben, tagszervezetekben eredményesebb a tagtoborzás, a 
programszervezés, így a tagszervezetek tevékenységükhöz megfelelő önállóságot 
kaptak. 
 

Az 1991-ben megalakult elnökség megbízta tagjai közül Furkó Kálmánt, majd 
Kovács Sándort, a helyi (Szolnok) szervezet vezetésével. Később a megbízottakat a 
szervezetek elnökükké választották. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, 
Szolnoki Tagszervezet az 1991-ben elkezdődött szervezőmunka eredményeként 
mintegy 25 fővel alakult meg, az akkori MN 3100 bázisán, egy országos szintű szö-
vetség részeként. Az első időszak szervezési, tájékoztató, népszerűsítő és toborzó 
munkával telt. 
 
 
A tagszervezet, meger ősödés, stabil m űködés (1993-2006.)  
Mucsi János 
 

A MEBSZ Szolnoki Tagszervezet 1993-ban megtartott tisztújításán a tagság 
az alábbi vezetőséget választotta: Elnök: Mucsi János, elnök-helyettes: Kovács Sán-
dor, Titkár: Nádházi Ferenc. A tagszervezet tagságának zöme továbbra is az MH 34. 
Bercsényi László Felderítő-zászlóalj, hivatásos tiszt, tiszthelyettesi állományából 
szerveződött, míg többen az alakulat volt sorkatonái közül jelentkeztek tagnak. 

A tagszervezet magának tekintette a MEBSZ alapszabályát, az Országos El-
nökség által ajánlott programokhoz csatlakozva minden évben a tagszervezet Köz-
gyűlésén elfogadott éves program alapján végezte munkáját. 
 

 A tagszervezet megalakulásakor fő célként fogalmazódott meg, melyeket az 
alábbiak szerint teljesített: 
 

 1.) Az ejtőernyőzés hagyo-
mányainak ápolása, az ejtőernyő-
zés népszerűsítése. 

A tagok, már a tagszervezet 
megalakulása előtt, mint katonák 
rendszeresen részt vettek a Ma-
gyar Veterán Ejtőernyősök Bajtársi 
Szövetsége rendezvényein. Ilye-
nek voltak a különböző bemutató 
ejtőernyős ugrások és közelharc 
bemutatók, ahol nagy létszámú 
ejtőernyős bajtársnak és család-
tagjaiknak mutatták be felkészült-
ségüket, és tovább öregbítették az 
ejtőernyős katonák hírnevét. A Szolnoki Tagszervezet rendszeresen részt vett a kü-
lönböző ejtőernyős rendezvényeken (Hüse verseny, Kiskunfélegyháza, Gyulai 
György verseny). 
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A szolnoki tagszervezeten belül több éven keresztül működött az „egri tago-
zat” Arany Lajos vezetésével, megteremtve ez által a feltételeket az egri tagszerve-
zet megalakításához, önállósodásához.  

A Szövetséget népszerűsítő és tagtoborzó tevékenységünk nagyban hozzájá-
rult a szegedi tagszervezet megalakulásához is. 
 
 2.) A tagszervezet létszámának folyamatos növelése 

A tagszervezet létszáma a népszerűsítő és tagtoborzó munka eredményeként 
folyamatosan nőtt, meghaladta a 100 főt. A MEBSZ megalakításakor megfogalma-
zott céloknak megfelelően alakult a tagság összetétele is. 

 

 3.) Kapcsolattartás a helyőrségben elhelyezkedő más alakulatok parancsno-
kaival 

A helyőrségben települt szárazföldi katonai szervezetekkel és parancsnokaik-
kal jó kapcsolat alakult ki, ami egymás rendezvényeinek látogatásában, valamint a 
különböző programok szervezésében nyilvánult meg. A tagság meghatározó része 
ezen alakulatokhoz tartozik, illetve ezen alakulatok nyugállományú katonája.  

 
 

 4.) Kegyeleti tevékenység 
Kegyeleti tevékenység keretein belül 

évente részt vettünk a MEBSZ által szervezett 
megemlékezéseken, koszorúzásokon. Tag-
szervezetünk kiemelt feladatként kezelte és 
szervezte az Ejtőernyős Emlékfalnál történő 
megemlékezéseket.  

 
 
 
 
 

 

 5.) Bajtársi, baráti összejövetelek szer-
vezése, a szabadidő hasznos eltöltése 

Tagságunk folyamatosan szervez és 
vesz részt baráti összejöveteleken, kirándulá-
sokon, melyeken, bajtársainkon túl a család-
tagok is rendszeresen képviseltetik magukat. 
Közülük a jelentősebbek: kirándulás Ópuszta-
szerre, a „sárpentelei” találkozók, látogatás a 
budapesti Hadtörténeti Múzeumban, kirándulás 
Egerbe. Évente rendeztünk tagszervezeti bált, 
szervezetten veszünk részt a kiemelt városi 
rendezvényeken (Majális, Gulyásfesztivál).  

 
 

A tagszervezet vezetőségének javaslatára, tagjaink közül többen részesültek 
előléptetésben, kitüntetésben és elismerésben, ezen kívül számos tagunk részesült 
szociális segélyben. Tagjainkat büszkeséggel tölti el, hogy a 2004 óta megrendezés-
re kerülő Ejtőernyősök Napja (fegyvernemi nap) Szolnokon kerül megrendezésre, 
melynek megszervezésében és végrehajtásában Tagszervezetünk kiemelkedő fel-
adatot kap.  
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Tagszervezetb ől Szervezet (2006-2010.)  
Kiss Antal, Molnár János 
 

A 2006 tavaszán megtartott tisztújító közgyűlésen, a Tagszervezet új vezető-
séget választott, melynek tagjai: Elnök: Kiss Antal, elnök-helyettes: Mucsi János, Tit-
kár: Molnár János, Elnökségi tagok: Nádházi Ferenc és Zupkó György. Gazdasági 
felelős: Zátroch Mihályné, P.E.B.: Szappanos Sándor és Kohajda Imre. 
 

Az új vezetés elődei munkáját folytatva, annak eredményeit, értékét megtartva 
kezdte meg munkáját. Tagszervezetünk továbbra is a megalakulásakor megfogal-
mazott célokat tekinti mérvadónak.  

 

Az új vezetés által kialakított vezetési és 
tájékoztató rendszer a tagság és az elnökség 
tervszerű munkáját a programokon való részvé-
telét célozta meg. Megalkottuk és a tagszerve-
zet közgyűlése 2007. januárban elfogadta önál-
ló alapszabályunkat, melyet a tapasztalatok és 
aktualitásoknak megfelelően rendszeresen ér-
tékelünk, felülvizsgálunk és amennyiben szük-
séges módosítunk. Megnevezésünk MEBSZ 
Szolnoki Szervezet lett. 

 
 
A rendszeres összejöveteleink, a havonta tartott elnökségi üléseink, stabil, 

tervezett hátteret biztosítanak, a kéthetente megtartott társas összejövetelek (klub-
napok), valamint a havonta kiadásra kerülő programajánlók, hírlevelek, a tagsággal 
való folyamatos kapcsolattartást, információáramlást biztosítják. A HM Rekreációs és 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szolnoki Helyőrségi Klubja folyamatosan biztosít-
ja irodánkat és e rendezvényeink helyszíneit. 

 

Tagjaink elismerésre méltó sikereket érnek el a kultúra és a közélet egyéb te-
rületein is, versenyzőink szép eredményeket érnek el a sport, valamint a hazai és a 
nemzetközi ejtőernyős versenyeken. 
 

A szervezet vezetősége továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a tagság 
előmenetelét, az évente megalkotott és elfogadott elismerési tervnek megfelelően, 
javaslatunkra, a MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság felterjeszté-
sével állami és nemzeti ünnepeinken többen részesültek kitüntetésben, elismerés-
ben, ezen kívül számos tag részesült szociális segélyben.  

 
 
 

A tagság életkor szerinti összetétele széles skálán mozog, mintegy 4 generá-
cióból tevődik össze. Ez által teljesül legjobban a MEBSZ megalakításakor megfo-
galmazott alapelv, azaz minden korosztály és az ejtőernyős társadalom minden réte-
ge együtt lehessen. 

 

 A szervezetünk éves bevételei a tagdíjakból és különböző felajánlásokból, 
pályázatokból tevődnek össze, ezáltal folyamatosan biztosítottak a működés törvé-
nyes pénzügyi feltételei. Az éves közgyűléseinken, a tagság által elfogadott éves 
gazdálkodási terv folyamatosan biztosítja a közgyűlés által elfogadott és betervezett 
programok anyagi fedezetét is. A betervezett programok, rendezvények látogatottsá-
ga változó. 
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A helyőrségben települt katonai szervezetekkel és parancsnokaikkal folyama-
tosan jó kapcsolat alakult ki, ami egymás rendezvényeinek látogatásában, valamint a 
különböző programok szervezésében nyilvánul meg. A jelenlegi tagság, mintegy fele 
ezek alakulatok hivatásos és szerződéses katonája. Szolnok helyőrségben mi va-
gyunk az egyedüli társadalmi szervezet, melynek minden a helyőrségben települt 
katonai szervezettől vannak aktív katona tagjai is. 

 
A városban működő más bajtársi egyesületekkel és szervezetekkel való kap-

csolattartás együttműködés gyümölcsöző, egymás rendezvényeinek folyamatosan 
látogatása, támogatása a jellemző. Közös programjainkról évente egyeztetünk, a 
végrehajtás során rendszeresen pontosítunk. Az együttműködés gyümölcseként 
évente a négy egyesület közösen rendez zenés táncos összejövetelt márciusban a 
Nőnap és októberben az Idősek Világnapja alkalmából. Tagjai vagyunk a szolnoki 
Civil Regionális Társulásnak, mely tagságból adódóan rendszeres és fontos segítsé-
get, támogatást kapunk a civil szervezetek tevékenységéről.  
 

A Szervezet rendszeresen képviselteti magát a Szolnok városi rendezvénye-
ken, melyek színesítik a tervezett programokat, illetve lehetőséget biztosítanak az 
ejtőernyőzés és Szövetségünk népszerűsítéséhez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi kapcsolataink részeként, szervezetünk 2007. óta minden évben 
részt vesz a németországi Freyungban tartott 3 Ország 2 Napos meneten (DLZT), 
ahol hat országból mintegy 300 fő vesz részt.  

 
 
A MEBSZ 2009. évi soros UEP elnöksége alatt Magyarországon, Szolnok 

központtal került megrendezésre nyáron a nemzetközi ejtőernyős verseny és ősszel 
az Európai Ejtőernyős Szövetség közel 100 fős kongresszusa, melyek rendezésében 
szervezetünk kiemelkedő feladatot kapott a Szövetségtől. Az UEP által évente meg-
rendezésre kerülő rendezvényeken (kongresszus, ejtőernyős célbaugró verseny) 
rendszeresen jelen vannak tagjaink. 
 



 97 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

verseny és a kongresszus jól sikerült emblémái 
 

A 2010. januárban megtartott tisztújító közgyűlésen, a szervezet új vezetősé-
get választott, melynek tagjai: Elnök: Kiss Antal, elnök-helyettes: Mucsi János, Titkár: 
Molnár János, Elnökségi tagok: Illés Zoltán és Szabovik Zoltán. Gazdasági felelős: 
Zátroch Mihályné, P.E.B.: Szappanos Sándor és Mádi Sándor. 
 
 2010-ben sikerült a kor kihívásának megfelelően önálló 
jogi személlyé válnunk Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete  
néven, mellyel önállóságunkat, az ejtőernyőzéshez és Szolnok-
hoz való kötődésünket kívánjuk kifejezni, mely elveket figye-
lembe véve alkottuk meg önálló jelképrendszerünket.  

A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Bíróság 2010. augusz-
tus harmadikai keltezéssel a 2.Kny.60.048/2010/6. számú vég-
zésében 2392 nyilvántartási szám alatt, nyilvántartásba vette az 
Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetét.  
 
 
Zárszó 

 
A MEBSZ Szolnoki Tagszervezete 1991 óta folyamatosan fejlődve számos 

változáson ment át. Napjainkra a Szövetség megalakulásakor megfogalmazott célo-
kat követve, a MEBSZ egyik meghatározó tagszervezetévé vált. Sajnos taglétszá-
munk a tájékoztató és toborzó munkánk eredményeként sem nő meghatározó mér-
tékben. (a belépők és a tagdíjfizetés elmaradása miatt „kilépők” létszáma szinte 
megegyezik).  

 
 A Szolnoki Szervezet tevékenysége, rendezvényei az Alapszabály, az Orszá-
gos Elnökség által ajánlott és a Közgyűléseinken elfogadott program alapján kerül-
nek összeállításra és megtartásra. A közös és saját rendezvényeink egyetértve a 
Szövetség célkitűzéseivel, a programok a hazafiság eszméjére épülő honvédelem és 
az ejtőernyőzés hagyományainak ápolása, a tagok érdekvédelme szempontjainak 
figyelembevételével kerülnek megtervezésre, illetve megvalósításra. A szövetség 
megalakulásakor megfogalmazott célok, a mai napig érvényesek, tevékenységünket 
ezek figyelembevételével tervezzük.  
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Fő céljaink:  
� az ejtőernyőzéssel foglalkozó személyek és szervezetek összefogása,  
� az ejtőernyős történelmi hagyományok ápolása,  
� kegyeleti tevékenység,  
� tagjaink érdekvédelme,  
� honvédelmi nevelőmunka.  

 
 

Összességében az elmúlt húsz év alatt a Szolnoki Tagszervezet a Szövetség 
Alapszabályában lefektetett elvek alapján a tagság javára elismerésre méltóan vé-
gezte munkáját, a több generációs tagságunkból adódóan összekötő kapocs szere-
pet töltünk be a múlt és a jelen ejtőernyősei között. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Furkó Kálmán és Szokolay Tamás az ejtőernyős emlékfal előtt Szolnokon 
 
 
Elnökök: 
 
 1991 – 1992 Furkó Kálmán nyá. ezredes 
 

  1973. december 15-n kerültem testnevelőtiszti 
beosztásba a MN 3458 Felderítő Század állományába. 
Első ejtőernyős ugrásomat 1974. május 7-n Balatonki-
litin hajtottam végre. Testnevelőtisztként feladatomnak 
tekintettem az állomány fizikai felkészítését az előttük 
álló katonai feladatokra valamint a kiképzés során 
szerzett ismereteiket leszerelésük után a polgári 
ben hasznosítani tudják. 1977. október 1-tól a MH 
3100 Felderítő Zászlóaljnál folytattam beosztásomat. 
Részt vállaltam az ejtőernyős sportolók 
ben, versenybíróként működtem közre a versenyek 
lebonyolításában. 1991-ben megalakult a Magyar 
tőernyősök Bajtársi Szövetsége Szolnoki 
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te melynek elnöke voltam 1992-ig. Jelentős segítséget nyújtottam Huszár Jánosnak 
a „Honvéd ejtőernyősök Pápán” című könyve kiadásához. Háromszor teljesítettem az 
I. osztályú ejtőernyős követelményeket, végül 1997. október 23-án megkaptam az 
„Aranykoszorús” I. osztályú ejtőernyős tiszt kitüntető címet és jelvényt. Életemet vé-
gigkísérte az a tény hogy honvédségi ösztöndíjasként tanultam a Testnevelési Főis-
kolán és készültem a katonai pályára.  
A magyarországi karate sport egyik megalapítója vagyok. 1998. december 29-én 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Ezüst Pelikán Díjat adományozott részem-
re. 2001. augusztus 1-n a Honvédelmi Miniszter szolgálati nyugállományba helyezett 
és előléptetett ezredessé. Ejtőernyős ugrásaim száma: 1441. Aktívan közreműköd-
tem a 2001. augusztus 1–én felavatásra került Ejtőernyős Emlékfal elkészítésében, 
mely az MN és az MH alakulatainál ejtőernyős szolgálatot töltött sorkatonáknak, 
tiszthelyetteseknek és tiszteknek állít emléket, ahol a jelenlegi ejtőernyősök emlé-
kezhetnek ez elmúlt időkre, bajtársaikra. 

2007. augusztus 20-n a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta részemre. 2010. augusztus 20. alkal-
mából a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munka el-
ismeréséül az Aranykor kitüntető cím arany fokozatú elismerésében részesített a 
Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Furkó Kálmán nyá. ezredes az Aranykor kitüntető cím arany fokozatának átvételekor. 

 
 
 1993 – 2006 Mucsi János nyá. ezredes 
 

Az ejtőernyőzés alapismereteivel, fogásaival a B.H.G. 
(Budapest XI. Ménesi út 11.) Club tagjaként ismerkedtem 
meg. Első ejtőernyős ugrásomat 1960. szeptember 15-én haj-
tottam végre Budaörsön. Sorkatonai szolgálatra való bevonu-
lásomig, 1962. őszéig 100 ejtőernyős ugrást hajtottam végre. 
A katonai pályát sorkatonaként kezdtem az MN 7000 (Buda-
pest) felderítő zászlóaljnál. Katonai pályám során - különböző 
iskolák elvégzését követően más-más beosztásokban - mind-
végig felderítő zászlóaljnál teljesítettem szolgálatot. A Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia elvégzését követően a zászlóalj 
parancsnok ejtőernyős helyettese beosztást töltöttem be 

nyugdíjba vonulásomig. Feladatom volt a Magyar Honvédség katonai ejtőernyős ki-
képzésének vezetése, új és nagyjavított ejtőernyők kipróbálása, beugrásuk irányítá-
sa. Több típusú ejtőernyővel különböző magasságokból végeztem ejtőernyős ugrá-
sokat. Az 1990-es évek elejétől vezetésemmel kezdtük meg a nagymagasságú 



 100 

azonnali nyitású ejtőernyős távrepülési ugrások kikísérletezését hazai viszonyok kö-
zött. Katonai pályafutásom során több ezer ejtőernyős ugrást hajtottam végre kikép-
zési feladatként, több százat pedig új és nagyjavított ejtőernyők beugrásával. „Arany-
koszorús I. Osztályú Ejtőernyős Tiszt” kitüntetéssel rendelkezem. A Magyar Ejtőer-
nyősök Bajtársi Szövetségének megalakulásától tagja vagyok. A Szolnoki Tagszer-
vezet 1993-ban elnökké választott. Ezt a tisztséget 13 évig töltöttem be. Jelenleg a 
Szolnoki Tagszervezet elnökhelyetteseként részt veszek a tagszervezetünk munká-
jában. 
 
 
 2006 - Kiss Antal nyá. őrnagy  
 

 Első ejtőernyős ugrásomat 1981-ben a péri re-
pülőtéren sortáborban hajtottam végre az MHSZ nyír-
egyházi ejtőernyős klubjának tagjaként. 1986-ban 
hadnagyként végeztem a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola felderítő szakán. Első beosztásom Szolnok, MN 
3100 MFCS PK. 1990 – 1994 MF SZDPK, ez alatt 
1992 ZMKA felderítő törzstiszti tanfolyam. 1994 ejtőer-
nyős kiképzőtiszt, 1996 eje. szolgálat főnök, 1998 
hadműveleti és kiképzési részlegvezető, 2000 felderítő 
részlegvezető. Missziók: 2000 KFOR parancsnokság, 
Pristina, felderítő elemző értékelő főtiszt, 2004 OIF, 
MH Szállító Zászlóalj Irak, felderítő tiszt. 2005. október 
01-én vonultam szolgálati nyugállományba. Katonai 
szolgálatom alatt végig ejtőernyős beosztásokban vol-
tam, 2002-ben megkaptam az „Aranykoszorús I. osztá-

lyú ejtőernyős tiszt” kitüntető címet. Az ejtőernyőzéssel jelenleg is aktív a kapcsola-
tom. Jelenleg 1047 eje ugrással rendelkezem.  
 A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének 1993 óta vagyok tagja. 2004. 
október 20 - 24. között, mint a magyar delegáció tagja megfigyelőként részt vettem 
az Európai Ejtőernyős Szövetség XIV. Kongresszusán Olaszországban, ahol tájé-
koztathattam a delegációkat a MEBSZ tevékenységéről.  
 
 
 
 

Elnök-helyettesek: 
 

 1993 – 2006 Kovács Sándor nyá. alezredes 
 

 Első ejtőernyős ugrás: 1953. 02. 15. VECSÉS. Az 
MHSZ-nél ejtőernyős körvezetői, majd ejtőernyős 
ugratóparancsnoki oktatói vizsgákat szerzett. 1957. 11. 12-én 
141 ugrással vonult be a BM Határőrséghez, majd 1961. 01. 14-
től a MN 7000 alakulat ejtőernyős tiszthelyettese, eje. oktató, 
ugrató parancsnok beosztásban. 1973 tiszti vizsga felderítő 
szakon, majd 1985 ZMKA összfegyvernemi szak. 1976-ban 
megkapta az „Aranykoszorús I. osztályú ejtőernyős tiszt” kitün-
tető címet. Beosztásai voltak: ejtőernyős kiképző főtiszt, ZPK 

EJE H. 1992. 11. 30-án 4172 ejtőernyős ugrással vonult szolgálati nyugállományba. 
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2006 - Mucsi János nyá. ezredes (az előzőekben már ismertetésre került az életrajza) 
 
 

Titkárok: 1993 – 2006 Nádházi Ferenc 
 

Első ugrásomat 1969. május 28-án hajtottam végre. 
Ugyanez év őszén megkezdtem sorkatonai szolgálatomat 
Szolnokon, az MN 3100. alakulatnál, ahol az ejtőernyősöknél 
szolgáltam, hajtogató katonaként. A két éves szolgálati idő el-
teltével 1972. március 15.-től továbbszolgálóként még további 
négy évet vállaltam. A MN állományából 1976. március 15-én 
leszereltem. Azóta az ejtőernyőzéssel a kapcsolatom csak 
részben szakadt meg, mivel tagja vagyok a Magyar Ejtőernyő-
sök Bajtársi Szövetsége Szolnoki Tagszervezetének. Ugrásaim 
száma 1182. 

  
2006 – Molnár János nyá. őrnagy 
 

Vitéz Molnár János nyugállományú őrnagy az ejtőernyő-
zéssel a Kossuth Lajos Katonai Főiskolai tanulmányai alatt is-
merkedett meg. Az alapképzést és első eje. ugrásait az akkori 
MN 3100 alakulatnál hajtotta végre. Tisztté avatása után ehhez 
az alakulathoz került beosztásba. Különböző eje. képzettséget 
igénylő beosztásokban teljesített szolgálatot, kiképzési ugrások-
kal gyarapítva ugrásai számát. Az alakulattól – akkor már a 34. 
Bercsényi László Felderítő-zászlóaljtól – 2001-ben került szolgá-
lati nyugállományba 888 ugrással.  
A tagszervezetnek szinte megalakulása óta tagja.  
 

 
 
 

                                                                      Szolnok, 2010. szeptember 12-én  
Kiss Antal nyá. őrnagy 

Elnök 
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VESZPRÉMI TAGSZERVEZET 
 

VETERÁN REPÜLŐK ÉS EJTŐERNYŐSÖK 
VESZPRÉMI EGYESÜLETE 

 

�: 8200 Veszprém, Zalka M. tér 1. 
�: +36 30 2571082; +36 20 3828735; 

E -mail: vreve07@gmail.com, godridezso@gmail.com 
Bankszámlaszám: 73900085 – 11069904 

Adószám: 19382027 – 1 - 19 
 

 
A repülők és ejtőernyősök szerveződése, összefogása régebbi időszakra nyúlik visz-
sza, bár hivatalosan 1989 – ben realizálódhatott, amikor is Veszprémben megalakult 
a Magyar Veterán Repülők Szövetsége, majd ezt követően 1994-ben önszerveződés 
formájában a veszprémi tagszervezete. Azóta éves rendszerességgel - különböző 
helyszíneken - találkozunk és felelevenítjük a múltat, beszélünk a jelenről, valamint a 
jövőről.  
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1991. április 13-án Veszprémben alakult 
meg. A Szövetség, valamint annak Veszprémi tagszervezete 1991-ben kezdte meg 
tevékenységét.  
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alapító tagok: 

Látos Sándor alapító elnök 
Fenyvesi Gyula alapító titkár 
Simon Jójárt Sándor János 

Túri Mihály alapító gazdasági felelős 
Kádas Imre 

Simon László alapító elnökségi tag 
ifj. Simon László 

Bajai László alapító elnök - helyettes 
Váradi László 
Keszi József 

Horváth Mátyás Lajos 
Fazekas Béla 

Prevics Ferenc 
Farkas I. Ferenc 
Farkas II. Ferenc 

Szabó Imre 
M. Nagy József az emlékművek és a csapatzászló tervezője és megalkotója 

Csomai István és Családja (5 fő) 
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A közös múlt, a közös hagyományok, az egymástól elválaszthatatlan közös tevé-
kenység - hosszú vajúdás után, a további szükségszerű együttgondolkodás jegyében 
- összehozta a két tagszervezetet. Az egyesülésre 2001 – ben került sor. 2007-ben - 
a bírósági bejegyzéssel összefüggésben – Egyesületünk önállóvá vált. 
 
 
Jelenlegi elnökség: 
 

 
 
Elnök:    
Gödri Dezső nyá. repülő – alezredes  
8200 Veszprém, Haszkovó u. 33/B. 1. em. 6. 
tel.: mobil: + 36302571082;+36705115621  
e.mail: vreve07@gmail.com; godridezso@gmail.com 
 
 
 

 
 
Elnökhelyettes (PR. manager):  
Horváth Alajos ny. repülő – őrnagy 
   8440 Herend, Fasor u. 12. 
   tel.: + 3688261841; mobil: +36703797226 
   e.mail: lupapapi@gmail.com      
 
 
Titkár:   Nagy József nyá. repülő – alezredes 
   8245 Pécsely, Vásártér u. 162.    

mobil: +36309070552 
e.mail: n.jozsef520815@gmail.com 

 
 
Gazdasági vezető:  Halász Margit Zsuzsa 

8245 Pécsely, Vásártér u. 162. 
Mobil: +36205120605   

 
 
Kegyeleti felelős: Fazekas Béláné 
   8200 Veszprém, Halle u. 5/G. VIII/22. 
   mobil: +36302730003 
 
 
Humán és művészeti vezető:  
   Gráczki László nyá. alezredes 
   8443 Bánd, Rákóczi F. u. 11. 

mobil:+36703743831 
   e.mail: graczkil@citromail.hu 
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Létszámadatok: 
 
Egyesületünk létszáma jelenleg 92 fő, ebből 10 fő ejtőernyős múlttal és jelennel ren-
delkező tag található. 
1 fő: Szöllősi János nyá. katonai ejtőernyős, aki aktív eje. sporttevékenységet folytat. 
4 fő nyugállományú katonai ejtőernyős 
5 fő nyugállományú katonai és civil eje. múlttal rendelkezik 
 
Elsősorban aktív tagjaink által szoros kapcsolatban állunk - földrajzi sajátosságunk 
kapcsán - a Légierő csapataival, de hasonló kapcsolatokat és hagyományokat ápo-
lunk a szárazföldi haderőnem kapcsolódó fegyvernemeivel is. A szűkösségből eredő 
szükségszerűség diktálta, folyamatban lévő haderőreform eredményeképpen, sajná-
latos módon, a haderőnemek és az alakulatok zsugorodnak, de kapcsolataink ennek 
ellenére hagyományosan gyümölcsözőek.  
A helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel jó kapcsolatokat alakítottunk ki. Képvi-
selőik a konstruktív együttgondolkodás jegyében hagyományosan részt vesznek 
rendezvényeinken.  
 
Céljaink:  
A településen, valamint a megyében a repüléssel és ejtőernyőzéssel foglalkozó, illet-
ve kapcsolatban álló személyek összefogása. 
A történelmi hagyományok, emlékek ápolása. 
A tagság kegyeleti és érdekvédelmi ügyeivel való foglalkozás. 
Szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása. 
Közös programok szervezése a bajtársi szellem erősítése céljából.  
 
 
Zászlónk:   
 

 
M. Nagy József szobrászművész tervei alapján készült. 

 
 

A Zászlónk  Adományozója: 
HM Veszprémi Erdőgazdaság RT. (HM VERGA RT.) 

 
Az adományozás ideje:  

1996.04.13. 
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Egyedi Embléma: 
 
Tervezése csapatmunkában történt. 2007 júniusa óta használatos. 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejtőernyős emlékhelyek: 
 
A veszprémi ejtőernyős emlékhelyek részletes leírása az Ejtőernyős emlékhelyek 
Hazánkban című fejezetben olvasható. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jutaspusztai emlékmű és a Vámosi úti sírkertben felállított ejtőernyős emlékmű 

 
 
 
 
 
Veszprém, 2011. január 27. 
 

                       Gödri Dezső  
                           nyá. repülő alezredes 

                             elnök 
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ZMNE TAGSZERVEZET 
 

 
MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMI TAGSZER-
VEZETE 

�:  
�:  
Fax:  

E-mail:  

 
 
A Tagozat 1998-tól szerveződési szakaszba lépett, törekedve arra, hogy fiatalítsa a 
Szövetséget, verjen hidat a fiatalabb korosztályok felé és örökítse át a tradíciókat. Az 
Egyetemnek az az előnye, hogy ebben az időben egyszerre volt a tiszt- és a tiszthe-
lyettes-képzésnek egyik bázisa. Megfelelő helyzetet az jelentette, hogy a hallgatók 
közül főleg a felderítő hallgatók ejtőernyős képzése és az azt kísérő érdeklődés ked-
vezett a szervező munkának. A főiskolai képzés Budapestre helyezése és az osztrák 
és a magyar ejtőernyős képzés beindulása egyszerre bonyolította a helyzetet, de 
ugyanakkor szélesítette a szervezés bázisát, sőt lehetőséget teremtett az osztrák 
magyar ejtőernyős és bajtársi kapcsolatok kiszélesítésére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katonai főiskolai hallgatók beszállása, ugrás előtt, az MI-8-as helikopterbe 
 
A szervezés eredményeként létrejött a főiskolai tagozat és az osztrák magyar ejtőer-
nyős bajtársi kapcsolatok mind országos, mind pedig regionális szinten megszilárdul-
tak. Rendszeressé váltak a találkozók, illetve a különböző rendezvényekre kölcsönö-
sen meghívták egymást, és bizton számíthattak a másik fél megjelenésére, aktív 
részvételére. A Magyar Honvédségnél bekövetkezett változások, átszervezések, az 
ejtőernyős képzés visszaszorulása átmeneti nehézségeket teremtett az elmúlt évek-
ben. Emiatt Tagszervezetünk 2004-ben felfüggesztette tevékenységét és tagjaink 
átléptek a Budapesti Tagszervezetbe. 
 

Dr. Héjja István nyá. ezds. 
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Összefogás a rászoruló ejt őernyős bajtársakért 
 

EJTŐERNYŐS BAJTÁRSAINKÉRT ALAPITVÁNY 
 
 
Kedves Bajtársak, Hölgyeim és Uraim, 
Az Ejtőernyős Bajtársainkért létrehozott alapítvány immár 16 éve teljesíti azokat a 
célokat, amelyeket alapítóik létrehozásakor kitűztek: 
 

- segíti önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott bajtársainkat. 
- haláleset bekövetkezésekor anyagi támogatást nyújt a közvetlen hozzátar-

tozóknak. 

Az Alapítvány bevétele kizárólag a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 
illetve személyi adományokból tevődik össze.  A korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelően a befolyt pénzösszeg felhasználásáról a területi elnökök javaslata alapján a 
kuratórium dönt a fenti elvek messzemenő betartásával. A 2009-es évben fontos vál-
tozások következtek be a kuratórium életében. Az elnökség és a tagság a titkár kivé-
telével lemondott és új vezetőség választására került sor. 2010 májusában a bíróság 
jogerőre emelte az új kuratórium elnökét és tagjait ennek megfelelően az új vezető-
ség az alábbiak szerint állt fel:  
 
Elnök: Ujfalusi Csaba nyá. dandártábornok  
Titkár: Fehér Valéria 
Tagok: Andrássy Gyula, Ágai László, Kondor József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kuratórium tagjai balról-jobbra:  
Kondor József, Fehér Valéria, Andrássy Gyula, Újfalusi Csaba nyá. ddtbk. 
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Az új vezetőség újraszervezte a kuratórium munkáját és korszerűsítette a kifizetések, 
a könyvelés és a banki ügyvitel metódusait. Ennek eredményeképpen ügyfélkapuval 
rendelkezünk és e-mail felhasználásával gyorsítjuk a kérelmek intézését illetve a 
bankügyeinket . Pénzgazdálkodásunkban érvényesíteni  akarjuk  a bevételi források 
növelését és a tartalékképzés elvét mivel a 2010-es tárgyévben már csak 100 530 
forintból gazdálkodhattunk és csupán 4 fő részére tudtunk segélyt kiutalni.  Ez volt az 
eddigi legkevesebb bevétellel számolt évünk, de összességében elmondhatjuk, hogy 
fennállásunk 16 éve alatt 91 ejtőernyős bajtársunk illetve hozzátartozója kaphatott 
segélyt.  
Tudjuk, hogy lehetőségeink korlátozottak, hiszen az 1 % felajánlásáért mind több 
állami és társadalmi intézmény is vetélkedik.  Céljaink elérése és a kuratórium mun-
kájának fenntartása érdekében, a bevételi források növeléséhez új lehetőségeket kell 
keresnünk. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben az alábbi lehetőségek állnak 
nyitva a kuratórium előtt.   
 

1, Javasolni az elnökség számára, hogy fokozza tagtoborzó tevékenységét 
mind a polgári mind pedig a katonai ejtőernyőzés szervezeteiben.  

2, Javasolni az elnökségnek, hogy a tagság a jövő év folyamán vitassa meg, 
hogy egyetértene alapítványunk Közhasznú Szervezetté  való átminősítésével. Ez a 
kérdés azért vált ismét égetővé, mivel a kormány a személyi jövedelemadót csökken-
tette így 2012-ben a jelenlegi taglétszámmal számítható összeg igen csekély mérté-
kű lenne, amely megkérdőjelezheti Alapítványunk működő képességét, céljaink telje-
sítését. 

Elkötelezettek vagyunk a kuratórium munkájának és eszmeiségének folytatá-
sa mellett és reméljük, hogy a tagság is nyitott lesz az általunk javasolt változásokra. 
  
Kedves Bajtársak! 
 
A kuratórium tagjai és magam is szeretném megköszönni az elnökség, a területi ve-
zetők, az ejtőernyős alakulatok parancsnokainak és társadalmi szervezetek tagjai-
nak, hogy tevékenységükkel segítették alapítványunk munkáját.  
  
KÉK EGET! 
 
 

Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány 
 

Székhelye: 1126 Bp. Böszörményi út 21. 
Elektronikus levelezési címe: ujfalusics@gmail.com, Telefon: +36 20 236 2056 
Titkár: Fehér Valéria E-mail: feher_valeria@freemail.hu 
 
A személyei jövedelemadó 1%-át a 18065358-1-43 adószámra lehet az alapítvány 
javára felajánlani. 
 
A kuratórium tagjai az alapítvány tevékenységével kapcsolatosan készségesen tájé-
koztatja személyesen, vagy telefonon az érdeklődőket. 
 
Törekvésünk az, hogy a MEBSZ bizottságai, a területi tagszervezetek, ejtőernyős 
alakulatok és az Alapítván eddigi gyümölcsöző kapcsolatait továbbfejlesztve, mun-
kálkodjunk közérdekű tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdekében. 
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Ejtőernyős emlékhelyek Hazánkban 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
MEBSZ tagszervezetek az országban 
 
 

 
 
 
Ejtőernyős emlékhelyek elhelyezkedése az országban  
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Ejtőernyős emlékhelyek Hazánkban 
 
Szövetségünk az alapszabályban is lefektetett egyik legfontosabb feladatának tekinti 
az ejtőernyős hagyományok ápolását. A méltó megemlékezést elődeinkről, azokról 
az ejtőernyős katonákról, akik szülőföldünk védelme közben a vérüket hullatták, és 
ha kellett gondolkodás nélkül az életüket áldozták HAZÁNKÉRT! Megemlékezünk a 
magyar ejtőernyőzés kiemelkedő egyéniségeiről, az ejtőernyőzés közben életüket 
vesztett bajtársainkról is. 
 
Az emlékállítás, a megemlékezés, a hagyományok ápolásának fontos része, mely a 
veterán és aktív ejtőernyős bajtársaknak, katonáknak is szól. Fontos, hogy az össze-
foglaló kiadványon keresztül megismerjék elődeinket, hőseinket, emléküket tudják, 
és képesek legyenek felhasználni az ejtőernyőzés új generációinak nevelésében, az 
ejtőernyős eszme továbbvitelében. Az új generációk tagjai legyenek büszkék mind-
azon tettekre, amelyeket, a magyar katonai és polgári ejtőernyőzés úttörői, kiválósá-
gai (helyenként legendái) cselekedeteikkel, tevékenységükkel megvalósítottak, ezzel 
beírva nevüket a magyar ejtőernyőzés történetébe. 
 
A MEBSZ országos elnöksége határozatot hozott a polgári és a katonai ejtőernyőzés 
során tragikus körülmények között életüket vesztett bajtársakról, a magyar katonai és 
polgári ejtőernyőzés emlékhelyeiről összefoglaló írás készüljön. Elsősorban azokról 
az emlékhelyekről és bajtársakról, akiknek sírjait, emléktábláit a szövetség 1991-es 
magalakulása óta létrehozott. Országos elnökségi határozat alapján az elnökség tag-
jai, a Tagszervezetek képviselői évente koszorúzzák, megemlékezést tartanak.  
 

Tanulmányom alapját 2006-ban a MEBSZ 15 éves megalakulásának évfordu-
lójára megjelent kiadványban Juhász József nyugállományú ezredes „Ejtőernyős em-
lékhelyek Magyarországon” című írása, képezte. Az abban megjelent adatokat dol-
goztam át, pontosítottam, foglaltam könnyen áttekinthető egységes rendszerbe me-
gyénkénti bontásban ABC sorrendbe szedve az emlékhelyeket. 
 

Jelen összeállítás az ejtőernyős emlékhelyekről nem teljes. Egyrészt sajnos 
nem minden ejtőernyős hősi halottnak ismeretes a sírhelye, vagy már rátemetés foly-
tán az elmúlt évtizedekben megsemmisültek a sírok, másrészt a kiadvány terjedelme 
is behatárolja a lehetőségeket. Ezen publikáció keretében csak arra van lehetőség, 
hogy azokat az emlékhelyeket említsük meg, ahol évről-évre megemlékezéseket tart 
a szövetség. A hosszú távú terveinkben szerepel egy bővebb kiadvány megjelente-
tése hazánk határain belül és kívül még fellelhető ejtőernyős emlékhelyekről, sírokról 
a teljeség igényével.  

 
Az összeállítás nem titkolt célja az is, hogy az elkészült írást kézbe véve köny-

nyebben megtalálják a bajtársak, az érdeklődők az emlékműveket, sírokat, ha fel kí-
vánják azokat keresni. Némely emlékmű leírásánál nem tudtunk kitölteni néhány 
adatot, mert azok a feledés homályába vesztek már (készítő neve) vagy, mert nem 
sikerült eljutnunk a helyszínre (GPS koordináták) ezeknek az adatoknak a helyét 
üresen hagytuk, hogy a későbbiek folyamán mindenki ki tudja velük egészíteni a sa-
ját példányát. A hiányzó adatokat, ha tudjátok, legyetek szívesek osszátok meg az 
országos elnökséggel, hogy a következő kiadványban már ne legyenek fehér foltok.  
 

Gáll Gábor 
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Baranya megye 
  
Pécs 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Pécsi repül ő és ejtőernyős emlékm ű 
 
Helye:  7633 Pécs, Uránvárosban az Ybl Miklós út 
és Építők útja kereszteződésénél. 
 
GPS: É: 46.065434, K: 18.198627  
 
Készítő: Több készítő a leírásban részletezve a 
készítők kivitelezők nevei. 
 
Felavatva:  1992. szeptember 29. 
 

Megemlékezések ideje: Az emlékművet a helyi tagszervezet gondozza, minden év 
szeptember 19-én megemlékezik az elhunyt ejtőernyős és repülő bajtársakról. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Pécsi tagszervezet 
 
Az emlékm ű rövid története: 
1990. április 6-án alakult meg a Magyar Veterán Repülők Egyesületének pécsi szek-
ciója. Az első feladatok között határozták meg, hogy méltó emléket állítsanak a Pécs 
környékéről származó, ott valamikor tevékenykedő és a világháborúban eltűnt repülő 
és ejtőernyős bajtársaknak. Az elhatározást tett követte, lelkes szervezőmunkával – 
együttműködve előbb a tanácsi, majd az önkormányzati szervekkel – teremtették 
meg az emlékműállítás feltételeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Nagy László 
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Fotók: Nagy László 
 
 
Az emlékoszlop két oldalán elhelyezett táblákon felsorolták a háborúban tragédiát 
szenvedtek és a háború utáni sportegyesületekben folytatott tevékenység során el-
hunytak neveit. Hősök voltak, a körülmények tették hőssé őket!  
 
Köszönet illeti mindazokat, akik közreműködtek a létrehozásban és önzetlenül segí-
tették az elkészítést, részt vettek a kutató munkában, hogy minden áldozat emléke 
legalább név szerint megörökítésre kerüljön: 
 

• Keresztes Béla és Dombay Gyula építészmérnökök, akik elkészítették az em-
lékmű tervét és az építési dokumentációkat.  

• Czigány Endre a pécsi szekció elnöke, a szervező munka motorja.  
• Tóth Kázmér, aki a repülők szimbólumának, az emlékműre helyezett sasnak, 

az elkészíttetését végezte saját költségén.  
• Enes Nagy Sándor szobrászművész, aki a karmai közt a repülősök tőrét mar-

koló sasnak az alkotója. 
• Török János iparművész, aki a bronz olajkoszorút a törött légcsavarral, vala-

mint a bronzpántot kivitelezte.  
• Kiss Zoltán, Marosújvári Géza, Meiszterics István, Takács Ferenc volt ejtőer-

nyősök, akik kutató, levéltári feltáró munkát végeztek.  
• Bodajky Lajos, Volentér Pál, Dr. Pogáts Pál akik a repülőfegyvernemhez kötő-

dők és Pécs város, valamint Baranya megye, repüléshez kapcsolódó múltját 
kutatták.  

• Bodajky Lajosné, aki a fényképeket készítette.  
• Fehér Endre, aki a kutatómunkán túl, az avató beszédből feljegyzést készített. 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 
 
Hangony 

 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Szőnyi Márton és partizántársainak emlékm űve 
 
Helye:  Hangony 
 
GPS: É: 48.124604, K: 20.94082 
 
 
Készítő: 
 
 
 

Felavatva:  1964. augusztus 9-én vasárnap avatták fel az emlékművet. 
Az 1990-es években az emlékműről ismeretlenek eltulajdonították az emléktáblát, 
amelyet a MEBSZ 2007 nyarán pótolt. 
 
 
Megemlékezések ideje: Az emlékművet a Miskolci tagszervezet koszorúzza meg az 
előre meghatározott programja alapján. 
 
Megemlékezések szervez ője:  A MEBSZ Miskolci tagszervezete 
 
Az emlékm ű rövid története: 
 
 

Szőnyi Márton repülő zászlós Győrben született 1918. dec-
ember 8-án. 1938-ban végezte el a kereskedelmi iskolát, 
Olaszországban vadászrepülő-kiképzést nyert, s mint zászlós 
részt vett az Szovjetunió elleni első magyar repülőtámadás-
ban 1941. augusztus 27-én. Gépét lelőtték, amelyből ejtőer-
nyővel kiugrott és sikeresen földet ért, elfogták. A szovjet ha-
difogolytáborban lett antifasiszta és kommunista. A partizánis-
kola elvégzése után hónapokig együtt harcolt a szovjet parti-
zánokkal. 1944 őszén – mint egy önálló partizánegység pa-
rancsnoka – a Bükk hegységben ereszkedett le Ózd kör nyé-
kén, mint ejtőernyős felderítő partizán, a csendőrök elleni tűz-
harcban vesztette életét elhunyt Kissikátor községnél 1944. 
szeptember 6-án 
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Fejér megye 
 
Székesfehérvár 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Székesfehérvári repül ő és ejtőernyős emlékm ű 
 
Helye:   
8000 Székesfehérvár, (közterület) Vásárhelyi utca 
 
GPS: É: 47.15710, K: 18.40732 
 
Készítő: Székely János Jenő szobrászművész 
 
Felavatva:  1994-ben 
 
 

 
 
 
Megemlékezések ideje: Az emlékművet a helyi tagszervezet gondozza, minden év-
ben május utolsó vasárnapján Hősök Napján. Valamint minden év augusztusának 
első szombatján a 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj hagyományőrző rendezvényén. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Székesfehérvári tagszervezet 
 
Az emlékm ű rövid története: 
Székesfehérvár és környéke ipari és katonai jellemzőinél fogva kötődik a légierőhöz, 
a repülőkhöz és az ejtőernyősökhöz.  Ma is az egyik legjelentősebb repülő hagyo-
mányőrző szervezet. Az emlékmű felállításának célja a II. világháborúban, majd a 
kiképzések, gyakorlatok során hősi halált halt, vagy szerencsétlenül járt repülők és 
ejtőernyősök, valamint a két fegyvernemhez tartozó szakszolgálatok tagjai emléké-
nek őrzése. Az emlékmű megalkotásának anyagi alapját az egyesület tagjai és szim-
patizánsok gyűjtötték össze, segítséget kapva az Osztrák Bajtársi Szövetségtől. Az 
emlékmű készítője Székely János Jenő szobrászművész adományozta a vörös már-
ványt és végezte el térítésmentesen a művészi munkát. Az emlékmű felállítási helye 
a hajdani Ikarus Gyár Igazgatósági épülete melletti park.  
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Képek az emlékm űnél tartott megemlékezésekr ől 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emlékező beszédet mond Richnovszky Sándor a Székesfehérvári VREFME egyesületének elnöke és 

Juhász József nyá. ezredes a MEBSZ tanácsadó testületének elnöke 
 

 
Koszorút helyez el Warvasovszky Tihamér az Állami Számvevőszék alelnöke  

Székesfehérvár város volt polgármestere (1998-2010), és Görög István ezredes. 
 

 
A megemlékezéseken mindig nagyszámban vesznek részt a MEBSZ tagszervezeteinek képviselői és 

az Osztrák Bajtársi Szövetség és az Osztrák Veterán Ejtőernyősök Szövetségének tagjai. 
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Hajdú-Bihar megye 
 
Hajdúsámson 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
I. és II. világháborús emlékm ű  
 
Helye:  4251 Hajdúsámson, Szabadság téren a  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtt, a városhá-
zával szemben. 
 
GPS: É: 47.601099, K: 21.755247 
 
Készítők:  
Némethy Károly szobrászművész, Harró Károly kőfa-
ragó  
 
Felavatva:  1935-ben, további részletek az alábbi 
szövegben. 

 
 

Megemlékezések ideje: Az emlékművet a helyi önkormányzat gondozza, minden 
évben áprilisi utolsó hétvégéjén tartja a város az ünnepséget. 
 

Megemlékezések szervez ője:  Hajdúsámson Város Önkormányzata 
 

Az emlékm ű rövid története: 
A városházával szemben 1935-ben állították fel az első világháborús emlékművet. 
A szoboralakokat Némethy Károly szobrászművész készítette a kőfaragói munkákat 
Harró Károly végezte. 1998-ban egészült ki az emlékmű a II. világháborús hősök ne-
veivel. Ezt a márványtáblát az anya és kisgyerek alakja mellé helyezték. A táblát 
Madarász György kőfaragó készítette. Ekkor 122 áldozat, és 188 elhurcolt zsidó em-
ber nevét vésték fel az emlékműre. A főoldalon láthatóak az első világháborús hősök 
nevei ábécérendben, 273 katona neve. Fölötte a magas hasábon egy katona alakját 
láthatjuk, aki a kezében a katonasapkával integet. A harmadik szoboralak egy alföldi 
parasztembert mintáz. 
 

Az emlékm ű ejtőernyős vonatkozása: 
A pápai ejtőernyős zászlóalj tagjai az ország legkülönbözőbb területeiről lettek kivá-
lasztva, így az 1941. április 12-én bekövetkezett tragédia hatása kiterjedt az egész 
országra. vitéz Bakó István a katasztrófa túlélője, a Hajdúsámsonból került barátjával 
Kerekes Imrével együtt kiválasztásra és kiképzésre. A lezuhant gépben volt Kerekes 
Imre ejtőernyős szakaszvezető, aki a tragédia áldozata lett. Az önkormányzattal 
együttműködve vitéz Bakó István nyugállományú zászlós emléktáblát készíttetett és 
azt az emlékmű oldalán helyezték el. A felmerülő költségeket (márványlap, vésés, 
betűfestés, felhelyezés) v. Bakó István fedezte.  
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Az emléktábla felavatása óta a városban minden évben megtartják ismét a Hősök 
napját. Amely emlékmisével kezdődik, majd az emlékműnél a helyi általános iskola 
diákjainak műsorával, megemlékező beszédekkel, koszorúzással folytatódik, melyen 
megjelenik a település apraja-nagyja. Bakó István bajtársunk cselekedetével nem 
egyszerűen egy emléktáblát állított szülőfalújában Hősi halált halt bajtársának, ha-
nem újjáélesztette a városban az 1945-ig rendszeresen megtartott Hősök emlékün-
nepét. Tevékenysége a bajtársiasság példája, követendő cselekedet, a bajtárs és 
barát emlékének ápolásán túlmutató tett.                                 
 
 

 
         Bakó István hősi halált halt bajtársa                                 Az ünnepségre érkező polgárok 
          Kerekes Imre neve az emléktáblán 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bakó István elhelyezi a megemlékezés virágait  

Kerekes Imre szakaszvető testvérével, és az ifjú polgárőrökkel 
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Hajdúszoboszló 
 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Hüse Károly őrnagy sírja  
 
Helye:   
4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari úti temető 
 
GPS: É: 47.44849 K: 21.36915 
 
Készítő: 
 
Felavatva: 1978  
 
 

 
Megemlékezések ideje:  A MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, 
és a Szolnoki Tagszervezet minden év május 26-án koszorúzással emlékezik Hüse 
Károly ejtőernyős őrnagyra. 
 
 
Hajdúszoboszló 
 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Hüse Károly emléktáblája  
 
Helye:  4200. Hajdúszoboszló Repülőtér 
 
GPS: É: 47.45550 K: 21.39059 
           
Készítő: Halmai József 
 
Felavatva: 2007 
 

 
 
Megemlékezések ideje:  A MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, 
és a Szolnoki Tagszervezet minden év május 26-án koszorúzással emlékezik Hüse 
Károly ejtőernyős őrnagyra. 
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Hüse Károly rövid életrajza: 
 
1940. február 5-én született Hajdúszoboszlón. Az általános iskolai tanulmányai befe-
jezése után ipari tanulónak jelentkezett, sütőipari szakmunkásnak, azaz péknek ké-
szült. 1954 nyarán jelentkezett a helyi MSZHSZ klubba, ahol társaival együtt az ejtő-
ernyős sportot választotta. Gyorsan elsajátította az elméleti és a gyakorlati ismerete-
ket és végrehajtotta első ugrását. Élete ettől kezdve összekapcsolódott ezzel a kivé-

teles bátorságot és ügyességet kívánó sporttal. Alig 
várta, hogy a sorköteles kort elérje, jelentkezett ka-
tonai szolgálatra. Gyorsan haladt előre, - már az 
MHS sportolójaként - az ejtőernyős felkészülésben 
19 évesen a nemzeti válogatott tagja lett. A sorka-
tonai szolgálat letöltése után, egyrészt a néphadse-
reg ejtőernyős sportjának fellendítése, másrészt a 
nemzeti válogatottság érdekében való töretlen fejlő-
dés biztosítására a Magyar Néphadsereg megfelelő 
beosztást ajánlott a kitűnő képességekkel rendelke-
ző fiatalembernek. Előbb továbbszolgáló, majd 
1963-tól hivatásos tiszthelyettes lett. Folyamatosan 
tanult, majd 1966-ban sikeres tiszti vizsga után al-
hadnaggyá avatták. Éveken át ejtőernyős kiképző-
ként és ugrató parancsnokként dolgozott.  
 
 

Fő feladatának tekintette, hogy az MHSZ-ben, a sorköteles fiatalokat felkészítse a 
Magyar Néphadsereg számára, majd a sorkatonákat, a tiszt, és a tiszthelyettes tár-
sait megtanítsa a biztonságos ejtőernyőzésre, a katonai követelmények maradékta-
lan teljesítésére.  
Nagyon sok fiatalt oktatott, bíztatott, bátorított, nevelte őket képzett ejtőernyős kato-
nákká, többet közülük kiváló sportolóvá. Korának egyik legeredményesebb ejtőer-
nyős sportolója, tízszeres magyar bajnok. 1960-ban egyéni célbaugrásban, 1963, 
1965, 1971, 1975 években egyéni stílusugró bajnok, 1967-ben egyéni stílusugrásban 
és összetettben első, 1969-ben abszolút – célbaugrás, stílusugrás, összetett első – 
bajnok és nyer magyar bajnokságot, áll a dobogó legmagasabb fokán. Több ejtőer-
nyős világbajnokságon vett részt a magyar válogatott tagjaként. Legkiemelkedőbb 
eredménye 1976-ban, Rómában a XIII. világversenyen 26 ország 130 sporttolója 
között egyéni stílusugrásban és összetettben az 5. helyen végzett. Hosszú ideig a 
magyar ejtőernyős válogatott csapatkapitánya. A Magyar Néphadsereg ejtőernyős 
válogatott keret tagja és egyben edzője. 1975-ben elsőként kapta meg az Aranyko-
szorús I. osztályú ejtőernyős tiszt kitüntető jelvényt. A világbajnokságokkal szinte 
egyenértékű hadseregek szpartakiádján vett részt és méltóan, eredményesen képvi-
selte a magyar ejtőernyős sportot. Több alkalommal és nagy sikerrel (a sportbarát 
közönség csodálata és vastapsa közepette) hajtott végre ejtőernyős ugrást repülő-
gép vontatásból. Országos rendezvényeken - rendszeresen a Budapesti Honvédelmi 
Napokon, augusztus 20-án a Parlament előtt - hajtott végre ejtőernyős ugrást. 
 
1978. május 26-án versenyre készülve több ugrást hajtott végre a szolnoki repülőté-
ren. A 6262. ugrásánál a fő ejtőernyője nem nyílt ki, ekkor tartalék ejtőernyőt nyitott, 
amely nem lobbant be, lezuhant és meghalt. 
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Hüse Károly századost a Honvédelmi Miniszter a Néphadsereg hősi halottjává nyil-
vánította, és posztumusz őrnaggyá léptette elő. Hajdúszoboszlón a nádudvari úti te-
mető díszsírhelyére helyezték örök nyugalomra. Az emlékére rendezett ejtőernyős 
versenyek az évek folyamán nemzetközivé terebélyesedtek. 
 
Hüse Károly emlékét Hajdúszoboszlón a repülőtéren egy emléktábla, Szolnokon a 
laktanyában egy jól sikerült szobor teszi feledhetetlenné az utódok számára.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hüse Károly 3000. ugrása előtt 1971.09.25-én Szolnokon barátokkal, kollégákkal 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hadsereg ejtőernyős válogatottja 1973 körül balról-jobbra:                                                            
Hüse Károly, Nádházi Ferenc, Nemes László, Janovics Ferenc, Ecsédi András 
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Hüse Károly hadnagyként 

 
Hüse Károly 

 
Barátom, oktatóm és elöljáróm tragikus halálának 

egy éves évfordulójára 
 

Hüse Károly emlékére 
 

Tündökölt, mint napsugár az égen, 
Legnagyobb volt ő, legnagyobbak közt. 

Csak egy pontnak látszott az égi kékben, 
Egy gyászos napon mégis elköltözött. 

 
Fényes csillag tűnt a végtelenbe, 
Száguldott az, mint a vad vihar. 
Bátorságát erő, s hit jellemezte, 

Ha a légben a gép, nagy port kavart. 
 

Állandó mozgás jellemezte őt, 
Körülötte nagy volt a zsivaj. 

De most már mozdulni sincs erő, 
Egy zord pillanat, s elült minden zaj. 

 
Csillagoknak végképp búcsút mondott, 

Elnyelte őt a sötét némaság. 
Az ég, a föld is, oly elhagyott, 

Nem a régi ez, ez egy más világ. 
 

Tudása ért mindig nagy kincseket, 
Nem hittük, hogy egyszer majd lehull. 

Földön, ha van még, nagy tisztelet, 
Megkapta tőlünk végleg, s váratlanul. 

 
 

                                                                             Mádi Sándor 
ht. törzsőrmester 

                                                                             Szolnok, 1979. 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 
Szolnok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Ejtőernyős emlék hely  
 
Helye:  5008 Szolnok, Kilián u.1. MH 86. Szolnok Helikopterbázis 
 
GPS: É: 47°07'53",   K: 20°13'11" 
 
Készítő: Bővebb leírás a szövegben 
Felavatva:  Az emlékfal: 2001. augusztus 1-én lett felavatva 
 
 
Megemlékezések ideje:  
Minden évben az ejtőernyősök napjához közel eső napon az ejtőernyős alakulatok 
parancsnokai által meghatározott időpontban. Vitéz Boksay Antal főhadnagy, az első 
világháborúban repülő megfigyelő tiszt nevéhez fűződik az első magyar ejtőernyőug-
rás, amelyet magyar katona hajtott végre repülőgépből. A sikeres ugrásra 1918. 
március 23-án a Dél-Tiroli Perginei repülőtéren került sor. Az Ö ugrására emlékezünk 
ezen a napon. 
 
 
 
 



 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emlékfal története:  
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének elnöksége - a Szolnoki Tagszervezet 
kezdeményezésére, - határozatot hozott egy olyan emlékfal megalkotására, melyen 
a katonai ejtőernyőzés következtében tragikus körülmények között elhunyt bajtársak 
neve megörökítésre kerül. 
 
A kezdeményezés eredményeként Furkó Kálmán nyugállományú ezredes vezetésé-
vel, irányításával és aktív közreműködésével elkészült az emlékfal.  
 
Erről így ír: 
 „1942. május 31-én, Pápán a repülőtéren a hangárok bejáratánál felavatásra került a 
veszprémi szerencsétlenség  áldozatainak emlékét megörökítő emlékmű, melyet 
1945 után leromboltak. Az emlékmű a katonák munkájával készült, a felmerült költ-
ségeket is ők vállalták. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége pápai csoportja 
1992-ben Pápán, a Huszár lakótelepen, az egykori ejtőernyős kaszárnya területén 
elkészíttette a lerombolt emlékműhez nagyon hasonlatos emlékművet, amely ötven 
évvel ezelőtt a repülőtéren állt. Az avatásra 1992. szeptember 12-én került sor.  
 
Katonai pályafutásom legnagyobb részét (1973 – 2001), Szolnok az MN 3458 Önálló 
Felderítő Század, majd az MN 3100 Felderítő Zászlóaljnál és utódjánál a MH 34. 
Bercsényi László Felderítő Zászlóalj állományában töltöttem. Mindig úgy éreztem, 
hogy ezen alakulatok a vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős ezred utódainak is tekinthe-
tők. 
Szerettem volna az MN és az MH alakulatainál ejtőernyős szolgálatot töltött sorkato-
náknak, tiszthelyetteseknek és tiszteknek egy olyan emlékhelyet készíttetni, ahol em-
lékezhetnek ez elmúlt időkre, bajtársaikra. 
2001-ben az alakulat új elhelyezési körletében, a parancsnoki épület előtt felállításra 
került az új emlékmű (emlékfal). Az emlékműavatás augusztus 1-én katonai pompá-
val és egyházi szertartással ment végbe, s felejthetetlen élmény jelentett a résztve-
vők számára.” 
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Az emlékfalon lév ő emléktáblák: 
 
Kiss Zoltán els ő emléktáblája:  
 

1992-ben avatták fel az emléktáblát Kiss Zoltán egykori 
szolgálati helyén, Szolnokon az Intézményi Művelődési 
Otthonban. Az ejtőernyős emlékfal elkészülése után 2001-
ben az emléktáblát áthelyezték az új emlékfalra.  
 
Kiss Zoltánról bővebben az egykori pápai lakóházán elhe-
lyezett emléktáblájánál olvashatnak az érdeklődők.  
 
 
 
 

 
 
Ejtőernyős balesetben életüket vesztett bajtársak névsorának  emléktáblája:  
 

 
Az ejtőernyős balesetben életüket 
vesztett bajtársak névsora sajnos nem 
teljes, helyenként pontatlan. Például: 
Az emléktáblán nem szerepel: Huszák 
István alhdgy. 1954.09.16. Székesfe-
hérvár, Boros László honv. 1977.05.23. 
Szolnok. (Juhász József nyá. ezds. 
közlése.) A MEBSZ tervei között sze-
repel az emléktáblán lévő pontatlansá-
gok helyesbítése. Az adatok pontosítá-
sa folyamatban van, amint minden 
pénzeszköz a rendelkezésre áll az em-
léktáblán lévő szöveg javítása meg fog 
történni. 
 

 
 
A 62. önálló ejt őernyős zászlóalj emléktáblája:  
 

A megalakulás 50. évfordulója alkalmából, 
1998-ban, a szolnoki katonai repülőtéren kö-
zel 160 fő részvételével tartott megemléke-
zést a MEBSZ, a polgármesteri hivatallal és a 
helyi alakulatokkal együttműködve. Az ejtőer-
nyős emlékfal elkészülése után 2001-ben az 
emléktáblát áthelyezték az új emlékhelyre. 
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A második világháború befejezése után 1945-től 1948-ig a Magyar Honvédségnek 
nem volt ejtőernyős alakulata. Az 1948-ban elhatározott nagyarányú haderőfejlesztés 
keretén belül a Honvéd Vezérkar akkori főnöke, Sólyom László altábornagy szüksé-
gesnek látta az ejtőernyős fegyvernem újjászervezését. Első lépésként – hasonlóan, 
mint az 1938-ban történt – egy kiképző keret létrehozását rendelték el 20 fővel. Ösz-
szetétele: 4 tiszt, 16 tiszthelyettes, illetve tisztes volt. Mindannyian a II. világháború 
veteránjai voltak. Parancsnokuk Kiss Zoltán százados volt. Szolnokon a katonai re-
pülőtéren települtek, fő feladatuk a feltételek megteremtése egy ejtőernyős század 
felállításához. A század feltöltése után rövidesen megkezdődött a zászlóaljjá fejlesz-
tés, a létszámkiegészítés után 1949. május elsején a díszszemlén is részt vettek. 
1949 augusztusában Szolnokról Tapolcára diszlokált át a zászlóalj és beolvasztották 
a lövészezredbe, majd Újvári Benedek tragédiáját túlélve 1950-ben áttelepült az ala-
kulat Kaposvár-Taszárra. 1950 őszén ismételten önálló lett a zászlóalj és áttelepült 
Székesfehérvárra, helye a Sóstói (táci) repülőtér lett. A nagyarányú létszámfejlesztés 
érdekében toborozni kellett az állományt, a feltöltéshez behívták a háború alatt ki-
képzett pápai ejtőernyősöket is.  
A zászlóalj 1952 szeptemberére elérte a készenlétet, melyről október 18-án gyakorlat 
keretében adott számot Újkígyós térségében. Az ejtőernyős kirakást 21 db LI-2 és 
egy C-47 repülőgépből, 600 méter magasságból GYE-51 mintájú ejtőernyőkkel több, 
mint 400 fő hajtotta végre. Ez volt a legnagyobb ejtőernyős gyakorlat a Magyar Nép-
hadsereg történetében. Feladataikat eredményesen végrehajtották, Juhász Mihály 
hadnagy – aki a csapatzászlóval ugrott - halálos balesetet szenvedett, az ejtőernyős 
kötelék parancsnoka Sziklai Mátyás főhadnagy lábát törte, és további 30-35 fő szen-
vedett töréses, illetve könnyebb sérüléseket. A zászlóalj 1954. november 30-ai ha-
tállyal jogutód nélkül megszüntetésre került.  
 
Hüse Károly őrnagy mellszobra:  
 
Készítő: A jól sikerült mellszobrot Kása Veronika Zsófia mintázta meg, a szobor ta-
lapzatát Halmai József készítette el. 
Felavatva: 2009. július 11-én a UEP magyarországi kongresszusán az ejtőernyős 
verseny napján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szobor leleplezése után a talapzatot készítő Halmai József,  
Kása Éva Hüse Károly sógornője és Hüse Tamás Hüse Károly fia 
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Nógrád megye 
 
Letkés 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Szent László Hadosztály katonáinak emlékm űve 
 
Helye:  Letkés temető 
 
GPS: É: 47.88613 K: 18.77884 
 
Készítő: 
 
Felavatva: 1990. október 27. 
 
 
 
 

Megemlékezések ideje: Minden év június havának utolsó hétvégéjén. 
Megemlékezések szervez ője:  Rendvédelmi tagszervezet 
 
Az emlékm ű története: 
 
A háború folyamán az ejtőernyős zászlóalj (később ezred) többszöri feltöltésen, át-
szervezésen esett át, a háború végéhez közeledve az ejtőernyős kiképzés teljesen a 
háttérbe szorult. A lövész kiképzés került előtérbe. A Szent László hadosztály része-
ként a második ejtőernyős zászlóaljat beosztották a Budapestet védő gyűrűbe, a 
Csepel – Fót - Mogyoród terepszakaszra. Az egyre erőteljesebbé váló szovjet táma-
dások következtében december közepére szinte felmorzsolódott az egység és a ma-
radványait, mintegy 350 főt kivonták a harcból, a budai hegyeken keresztül Eszter-
gomba szállították, majd rövid idő után Párkányba (ma Sturovó) irányították. A zász-
lóaljat a német erők parancsnokságának rendelték alá, ahol a zászlóaljparancsnok 
azt az utasítást kapta, hogy vonuljanak Ipolyszalkára, készüljenek fel a Letkést – 
Ipolyszalkával összekötő híd visszafoglalására és hozzanak létre hídfőállást az Ipoly 
keleti partján. Erre azért volt szükség, hogy a Duna bal partjáról és a Börzsönyből 
visszavonuló szétzilált német alakulatok át tudjanak kelni a folyón további vesztesé-
gek nélkül. A második ejtőernyős zászlóalj a kitűzött feladatot végrehajtotta, elfoglalta 
a hidat, de a hídfőállás kiszélesítése és megtartása súlyos emberveszteséggel járt. 
1944. december 24-én a zászlóaljparancsnok utasítást kapott, hogy a feladatot és a 
területet adja át a Szent László hadosztály más részeinek és a repülő lövész ezred-
nek, amelynek állománya tiszti iskolás fiatalokból állt. A zászlóalj jelentős ember-
vesztesége után a tiszti iskolásoknak a döntő többsége is Hősi halált halt.  
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A Szent Lászlós ejtőernyősök és repülő lövészek hősi emlékművét 1990. október 27-
én szentelték fel. Az obeliszket a hősi halottak tömegsírja fölött helyezték el. Az em-
lékmű létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Letkés község polgármes-
tere, Kovács István, aki az emlékműhöz szükséges sütői mészkövet megrendelte és 
el is készítette belőle az obeliszket az önkormányzat nevében. A plébánia templo-
mában 1994. december 18-ára készült el a Letkési csata emléktáblája, amelyet 
Ladócsi Gáspár tábori püspök szentelt fel. 1995. június 25-én egy Szent László csa-
tája bronz reliefet helyeztek el és szenteltek fel a templomban.  
 
A megemlékezésekre Szent László napjához kapcsolódóan került és kerül sor, 
amelyre az ország távoli pontjairól, külföldről is érkeznek emlékezők, szemtanúk, túl-
élők és hozzátartozóik.  
 
A megemlékezések Dr. Farkas Jenő nyugállományú repülő ezredes vezetésével a 
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége koordinálásával kerülnek megszervezésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Boda József rendőr dandártábornok a MEBSZ elnöke  
megemlékező beszédet mond az emlékműnél 
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Pest megye 
 
Budapest 
 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Az első magyar ejt őernyős alakulat  
emléktáblája  
 
Helye:  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum  
1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.  
Az emléktábla a Múzeum díszudvarán az észak 
keleti falon helyezkedik el majdnem a sarokban. 

 
                                                         GPS:  
 
                                                         Készítő: Halmai József 
 

                         Felavatva: 1996. június 23. 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben október 1. 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet 
 
 
Az emléktábla története: 
Az emléktábla a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének kérésére, nagy lét-
számú magyar és amerikai résztvevő jelenlétében, - 1996. június 23-án – katonai 
tiszteletadás mellett lett leleplezve a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Veszprémi Tagszervezet képviselői zászlóval tisztelegnek: 
Simon László, Fenyvesi Gyula (zászlóval), Látos Sándor és Kádas Imre 

  



 129 

Budapest  
A Farkasréti temet ő sírjai 
 
A Farkasréti temető sírjainak a felsorolásánál a célszerűség kedvéért némileg eltérek 
az abc sorrendtől. 
 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Vitéz Bertalan Árpád őrnagy (pm. alezredes) sírja  
 
Helye:  Budapest Farkasréti temető 
1124. Budapest Németvölgyi u. 99. 
Új 15-ös parcella 3. sor 36-os sírhely 
 
GPS: É 47.48524 K 18.99723 
 
 Készítő: 
 
 Temetés: 1941. április 16.  
  

 
Megemlékezések ideje: Minden évben április 12-én 12 órakor  
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet, Pápai tagszervezet 
 
A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2004-ben védetté nyilvánította 50 
évre, 2054-ig védett a sírhely. 
 
 
A katasztrófa: 
1941. április 12-én a délvidéki hadműveletek részeként, a Magyar királyi honvéd ej-
tőernyős zászlóalj az első ejtőernyős harci bevetésére indult a Veszprém 
Jutaspusztai repülőtérről. Az ejtőernyős harccsoport vezérgépe a felszállás közben 
feltehetőleg műszaki hiba miatt lezuhant. A katasztrófa következtében a zászlóalj 
legendás hírű parancsnoka vitéz Bertalan Árpád őrnagy 15 fő ejtőernyős katonájával, 
Kelemen Károly repülő századossal, a repülőgép parancsnokával, Bene László repü-
lő főhadnagy pilótával, és két fő repülő katonával hősi halált haltak. 
 
A sír története:  
Az 1941. április16-án Budapesten a Farkasréti temetőben a Kormányzó részvételé-
vel, nagyszabású katonai pompával temették el a három hősi halált halt magyar tisz-
tet: vitéz Bertalan Árpád őrnagyot, Nagy-Ernyei Kelemen Károly repülő századost és 
Bene László repülő főhadnagyot.  
 
Kelemen Károly repülő századost és Bene László repülő főhadnagyot egymás mellé 
temették díszsírhelyre, ahol, mind a mai napig nyugszanak. Bertalan őrnagyot a te-
mető egy más részébe temették el, ahonnan sírját 1967. július negyedikén helyezték 
át jelenlegi helyére, máig nem tudni miért került sor a sír áthelyezésére. 
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vitéz Bertalan Árpád őrnagy (pm. alezredes) 
 

A magyar katonai ejtőernyőzés megteremtője 
 

1898. október 20. Pozsony - 1941. április 12. Veszprém 
 
 

A Budapesti Hadapródiskola elvégzése után, mint had-
apród tiszthelyettes az olasz frontra vezényelték, ahol a 
Bosznia-Hercegovinai 3. tábori vadász zászlóaljhoz ke-
rült. Ezeknek, a rohamalakulatoknak az elsődleges fel-
adata váratlan éjszakai rajtaütésekkel, erőszakos felde-
rítéssel, állandóan zavarják, nyugtalanítsák az ellensé-
get, és foglyokat ejtsenek. Embereivel végrehajtott sike-
res vállalkozásai nyomán hamarosan zászlóssá, majd 
hadnaggyá léptették elő.  
 
Különösen kitűnt személyes bátorságával az 1917. ok-
tóber 24-én, a Tolmeinnél végrehajtott áttörésnél. Ti-
zenöt fős rohamcsapat élén három olasz állást göngyölí-
tett fel, több száz foglyot ejtett, és hat nehéztarackot 
zsákmányolt a Globočak hegycsúcs elleni támadás so-
rán. Ezzel jelentősen megkönnyítette alakulata - a 3. 

bosnyák tábori vadászzászlóalj - betörését az ellenséges védőállásokba.  
 
Tettéért Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki, majd tíz évvel később megkapta 
a Monarchia legrangosabb katonai kitüntetését, a Katonai Mária Terézia Rend lovag-
keresztjét is.  
 
Az első világháború után, mint hivatásos tiszt a régi hadseregből 1919. augusztus 5- 
én a nemzeti hadseregbe lépett, és a győri gyalogezredben szolgált. Később az ár-
kászszázadhoz lett beosztva. 1922. augusztus15-én avatták vitézzé, szeptemberben 
előléptették főhadnaggyá, és 1927 februárjában átvezényelték Győrből Komáromba 
az ottani árkász századhoz. 1927. november elsejével lépett elő századossá. 1935 
tavaszán Mosonmagyaróvárra helyezik át, ahol május elsejével átveszi az árkász 
század parancsnokságát. 
 
1938-ban ejtőernyős kísérleti keret létrehozásával bízták meg, amit négy fiatal tiszttel 
és egy tucat legénységi állományú tisztessel Szombathelyen alakít meg. Egy év 
alatt, lerakják a magyar katonai ejtőernyőzés alapjait. 1939. szeptember elsejével 
őrnaggyá léptetik elő. 1939 őszétől, századdá bővülve Pápára helyezik át a csopor-
tot, hogy ott véglegesen kialakítsák az ejtőernyősök bázisát.  
 
Az egységet 1940-ben zászlóaljjá fejlesztik. Az első harci bevetésükre, a Bácskába 
indulván 1941. április 12-én a Veszprém melletti Jutasi repülőtéren az ejtőernyősöket 
szállító SM - 75 típusú repülőgép felszállás közben meghibásodott és lezuhant, ahol 
vitéz Bertalan Árpád őrnagy is Hősi halált halt. 
  
 
 
 
 



 131 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Bene László f őhadnagy (pm. százados) sírja  
 
Helye:  Budapest Farkasréti temető  
1124. Budapest Németvölgyi u. 99.  
Vk: (volt katonai parcella) 1. parcella, 4. sor 19. sírhely 
 
GPS: É 47.48114 K 19.00373 
 
Készítő: Gách György szobrászművész 
 
 Temetés: 1941. április 16 

 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben április 12-én. 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet, Pápai tagszervezet 
 
A sír története: 
Lásd fentebb Bertalan őrnagy sírjánál. 
 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Kelemen Károly százados sírja  
 
Helye:  Budapest Farkasréti temető 
1124. Budapest Németvölgyi u. 99. 
Vk 1. parcella, 4. sor 20. sírhely 
 
GPS: É 47.48114 K 19.00373 
 
Készítő: Gách György szobrászművész 
 

    Temetés: 1941. április 16 
 

 
Megemlékezések ideje: Minden évben április 12-én. 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet, Pápai tagszervezet 
 
A sír története: 
Lásd fentebb Bertalan őrnagy sírjánál. 
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2011 áprilisában Bene László főhadnagy (pm. százados) és Kelemen Károly száza-
dos sírjait haláluk 70. évfordulójára sikerült felújítatnunk. A sírok rendbetételét és res-
taurálását Halmai József kőfaragó mester bajtársunk végezte, aki már több ejtőer-
nyős sírt emlékművet készített. A munkálatok költségének jelentős részét a Honvé-
delmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal vállalta, a Ve-
resegyházi önkormányzat anyagi támogatásával a MEBSZ valósította meg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balról-jobbra Kelemen Károly százados és Bene László főhadnagy  
pm. százados sírjai a felújítás előtt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A két repülőtiszt szépen felújított sírjai 
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Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: vitéz Boksay Antal sírja  
 
Helye:  Budapest Farkasréti temető 
1124 Budapest Németvölgyi u. 99. 
26/1 parcella IX. szakasz 1. sor 98. sírhely 
(Romhányi családi sírban) 
 
GPS: É 47.48402 K 18.99748 
 
Készítő: Halmai József újította fel a sírt és helyezte el 
rajta a MEBSZ kiskunfélegyházi szervezete által készíte-
tett emléktáblát. 

 
   Temetés: 1985. március 25 

 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben április 12-én 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet 
 
A Nemzeti kegyeleti bizottság 2004-ben védetté nyilvánította a sírt 50 évre, 2054-ig 
védett a sírhely 
 
 
Az emléktábla története: 
 
Vitéz Boksay Antal főhadnagy az első világháborúban repülő megfigyelő tiszt nevé-
hez fűződik az első magyar ejtőernyőugrás, amelyet magyar katona hajtott végre re-
pülőgépből. Az ugrást 1918. március 23-án a Dél-Tiroli Perginei repülőtéren hajtotta 
végre. 
 
2004-ben a MEBSZ elnökségének kezdeményezésére a Honvéd Vezérkar Főnöke 
Dr. Szenes Zoltán altábornagy március 23-át, Boksay Antal hadnagy ugrásának idő-
pontját az Ejtőernyős Fegyvernem Napjává nyilvánította. 
 

 
 
 
2007-ben Fülöp Tibor bajtársunk munká-
jának eredményeképpen a Farkasréti 
temetőben felkutattuk Boksay hadnagy 
sírját. A MEBSZ emléktáblát készítetett a 
sírra, amelyet 2008. március 20-án ün-
nepélyes keretek között avattunk fel a 
Boksay Antal családjának körében. 
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Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Gyulai György sírja  
 
Helye:  Budapest Farkasréti temető 
1124 Bp. Németvölgyi u. 99. 1 parcella 1 sor 187. sír 
 
GPS: É: 47.48484 K: 19.00338 
 
Készítő: 
 
Temetés: 1961. október 21. 
 
 

Megemlékezések ideje: Minden év október 17-éhez közeli szombati napon. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet 
 
 

Gyulai György Érdemes Ejt őernyős sportoló 
 
A magyar ejtőernyős sport úttörője, kimagasló egyénisége 1928. október 10-én szü-
letett Zalaborsfán a budaörsi MHSZ sportrepülőtéren halt meg 1961. október 17-én. 
Gyulai György elévülhetetlen érdeme a magyar ejtőernyős sport megszervezése, 
alapjainak céltudatos megteremtése. A Magyar Szabadságharcos Szövetségben 
ismerkedik meg az ejtőernyőzéssel kis idő múltán - a leghozzáértőbb jó pedagógiai 
érzékű fiatalemberre bízzák a kibontakozó magyar ejtőernyős sport irányítását. Rövid 
időn belül a Magyar Népköztársaság Érdemes Ejtőernyős sportolója, a magyar ejtő-
ernyős válogatott keret edzője és ejtőernyő beugró. Azt az időszakot éli a magyar 
ejtőernyős sport, amikor a földet érés már a célkereszt közepén van, a stílusugrás 
fejlődése másodpercekben mérhető, versenyről-versenyre jobb eredmények szület-
nek. Gyulai György egyszerre volt tanítója és mestere az ejtőernyőzésnek, ugyanak-
kor a nemzetközi versenyeken tanítvány. Rendkívüli gyorsasággal fejlődött. Több 
hazai és nemzetközi versenyen ért el helyezést, közelítette meg a dobogó legfelsőbb 
fokát. 1958-ban a IV. ejtőernyős világbajnokságon célba ugrásban ezüstérmet szer-
zett. Többszörös magyar bajnok, 1957-ben és 1960-ban egyéni stílusugrásban, 
1955-ben, 1957-ben és 1960-ban összetett versenyben nyert bajnokságot. Többszö-
rös rekorder, világcsúcstartó, 14 egyéni és csoportos (nappali-éjszakai csoportos, és 
magassági) rekordugrás résztvevője és szervezője. 
 
A katasztrófa idején 697 ugrással (ekkor ez a legmagasabb ugrásszám a magyar 
ejtőernyősök között) rendelkezett. A tragédia bekövetkeztében is az ügy szolgálata 
játszott szerepet. Társának levegőben való mozgását filmezte a gépelhagyástól az 
ejtőernyő nyitásáig. Mindent meg akart mutatni abból, ami szép az ejtőernyőzésben, 
hogy a filmet oktatásra, bemutatásra is fel tudja használni. Elmerült, belefeledkezett 
a munkájába, saját életére nem vigyázott. Későn nyitotta ejtőernyőjét így az már nem 
tudott teljesen belobbanni felette zuhanását megfékezni, így a pillanatnyi késedelem 
jóvátehetetlen tragédiát okozott.  
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Budapest 
Rákoskeresztúri új köztemet ő emlékhelyei 
 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Az Imádkozó katona (honvéd) szobrának a sövénnyel 
elkerített kertjében a Budapest védelmében elesett hős 
magyar honvédek emléktáblája.  
 
Helye:  Budapest, Rákoskeresztúri új köztemető 
1108 Budapest, Kozma u. 8-10. 
 
GPS: É 47.47236 x K 19.18431 
 
 
 

 
 
 
 
 

Készítő: Az Imádkozó katona (honvéd) szobrát Kiss 
József szobrászművész készítette 1914-ben, a Buda-
pest védelmében elesett katonák emléktáblájának ké-
szítőjéről jelenleg nincs adatunk. 
 
 
 
 
 

 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben mindenszentekkor november elsején. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet 
 
 
Az emléktábla története: 
 
A második világháborúban a Budapest környéki harcokban sok ejtőernyős és egyéb 
fegyvernembeli honvéd esett el, kiket sokszor a csata színhelyén a lövészgödörben, 
helyben földeltek el. Így legtöbbjük sírja ismeretlen helyen van vagy már régen meg-
semmisült. Ezeknek az ismeretlen hős katonáknak az emlékére helyezték el ezt az 
emléktáblát a Rákoskeresztúri temetőben. 
 
 
 
 



 136 

 
 
Az emlékm ű adatai  
 
Megnevezése:  
Kiss Zoltán ejt őernyős százados (pm. alezredes) 
emléktáblája  
 
Helye:  Budapest, Rákoskeresztúri új köztemető 
1108 Budapest, Kozma u. 8-10. 298-as parcella  
 
GPS: É:47.47601 K:19.20324 
 
Készítő:  
 
 
 

 
 
 
Megemlékezések ideje: Minden év április 12-én 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet 
 
Az emléktábla története:  Kiss Zoltánt 1952. április 10-én kivégezték, sírhelyét máig 
homály fedi. A MEBSZ a család beleegyezésével 1992-ben a Rákoskeresztúri új 
köztemető 298-as parcellájában emléktáblát állított emlékére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiss Zoltán pm. alezredes fia Kiss Bódog Zoltán és unokái az emléktáblánál 2008-ban 
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Kiss Zoltán százados posztumusz alezredes 

 
A Tolna megyei Fadd községben született 1914-ben. A sze-
rény vagyoni körülmények között élő családban szerénysé-
get, tisztességet, becsületet kapott útravalónak. A helyi 
elemi iskola elvégzése után a szekszárdi gimnáziumban 
folytatja tanulmányait, majd 15 évesen szülői inspirálásra a 
soproni II. Rákóczi Ferenc honvéd főreáliskolába iratkozik 
be, ahol leérettségizik. Az érettségit követően a Ludovika 
Akadémiára kerül, 1937-ben 23 évesen hadnaggyá avatják. 
1938-ban fiatal hadnagyként jelentkezik a felállításra kerülő 
ejtőernyős kiképző kerethez, amelynek tagja lesz. Így az 
egyik legtapasztaltabb ejtőernyős tiszt válik belőle az évek 
múlásával. 1941. április 12-én a délvidéki bevetésre induló 
ejtőernyős harccsoport, egyik szakaszparancsnoka. A ve-
zérgép lezuhanása vitéz Bertalan Árpád halála és a beve-
tésre induló század parancsnoknak sérülése után, átveszi a 

bevetésre induló harccsoport parancsnokságát. A vezetése alatt a délvidéken becsü-
lettel helytállnak az ejtőernyősök kevés veszteséggel, két fő kivételével szinte min-
denkit hazahozott Pápára a fiatal parancsnok. 1942-ben több tiszttel, tiszthelyettessel 
együtt a keleti hadszíntérre vezénylik további harci tapasztalatszerzés céljából. Haza 
érkezése után visszatért Pápára az ejtőernyős zászlóaljhoz, ahol előbb századpa-
rancsnok, később 1944-ben az ezreddé bővülés után az I. zászlóalj parancsnoka 
lesz. 1945 januárjában a Garam menti harcokban fogságba esik, ahonnan rövid idő 
múlva szabadul. Csatlakozik a Demokratikus Honvédség 1. hadosztályához,  
de B listára kerül, ezért elbocsájtják a szolgálatból. 1948-ig Pápán él fizikai munkákat 
vállalva tartja el családját. 1948 nyarától megkezdődött a magyar haderő erőltetett 
ütemű szovjet mintájú fejlesztése, szovjet fegyverekkel való felfegyverzése. A Hon-
véd Vezérkar – akkori főnöke Sólyom László altábornagy – döntött az ejtőernyős 
fegyvernem újjászervezéséről. Több régi ejtőernyős tisztel együtt Kiss Zoltánt is be-
hívták a hadseregbe, megbízták az ejtőernyős kiképzés megszervezésével. 1948 
szeptemberében Szolnokon megalakult egy ejtőernyős kiképző keret egykori pápai 
tisztekből, tiszthelyettesekből és katonákból. Akik ember feletti munkával csak úgy, 
mint 1938-ban 1948-ban is szinte a semmiből, illetve most még rosszabb körülmé-
nyek között egy év alatt századdá bővítve újra létrehozzák a honvédség ejtőernyős 
alakulatát. A szaktudásukra csak rövid ideig volt szükség, az 1950-es évek elején 
megindultnak a tisztogatások, fő céltáblái a Horthysta tisztek lettek. 1951. augusztus 
elején családjával, feleségével és három gyermekével, a balatonkenesei honvédüdü-
lőben pihent. Az ejtőernyők gyártóival szorosan együttműködve egy új, biztonságo-
sabb ejtőernyő beugrására készült. A szabadságáról berendelték a Honvédelmi Mi-
nisztériumba ejtőernyős kiképzési feladatok egyeztetése céljából. Nyoma veszett, őt 
többé senki sem látta. A Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezke-
dés és az Amerikai Egyesült Államok javára történő kémkedés koholt vádjával 1951. 
december 11-én halálra ítélték, 1952. április 10-én kivégezték. Ismeretlen helyre te-
mették. 1991-ben a család kérelmét a per felülvizsgálatára a Katonai Bíróság elfo-
gadta. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének elnöksége kérelmet nyújtott 
be a Rehabilitációs Bizottsághoz Kiss Zoltán előléptetésére. A Magyar Köztársaság 
Honvédelmi Minisztere 102/1991. sz. parancsában posztumusz alezredessé léptette 
elő. 
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Budapest 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Szenes Hanna emlékpark  
 
Helye: 1077 Budapest, Jósika utca, Szenes 
Hanna Holocaust Emlékpark 
 
GPS: É: 47° 30' 19.81" K: 19° 4' 18.53"  
  
Készítő: ? 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben Szenes 
Hanna születésnapjához július 17-éhez közel 
eső napon. 
 
Megemlékezések szervez ője:   
Budapesti tagszervezet 
 

 
 

Szenes Anikó vagy Szenes Hanna (Cháná Szenes;  
1921. július 17. – 1944. november 7.) költő, ma-
gyar zsidó ejtőernyős, izraeli nemzeti hős. Asszimilált zsidó 
családba született. Édesapja, Szenes Béla ismert újságíró 
és színpadi szerző volt. Anikó hatéves volt, amikor édesap-
ja elhunyt, így György (Giora) nevű testvérével együtt 
édesanyja, Katalin (Katerina) nevelte fel. Hanna 
egy református lányok számára létesített magániskolába  
járt, mely (magasabb tandíjért cserébe) katolikus és zsidó 
tanulókat is felvett. Kitűnő érettségit tett, de tovább-
tanulását megakadályozták a zsidótörvények, 1939 szept-
emberében kivándorolt Palesztinába. Csatlakozott a Haga-
nához, a zsidó fegyveres védelmi szervezethez. Egyike 
volt annak a 17 magyar zsidónak, akit a brit mandátum te-
rületén az angol hadsereg kiképzett, 

hogy Jugoszláviába ejtőernyővel ledobva őket megkíséreljék megakadályozni a ma-
gyar zsidók deportálását. 1944 márciusában értek földet, de csak májusban lépték át 
a magyar határt. Szenes Hannát egy csendőrjárőr elfogta, a Margit körúti fogházba 
került, kínozták, majd a nyilas hatalomátvétel után a fogház udvarán agyonlőtték. 
Hamvait 1950-ben Izraelbe szállították és nemzeti hősként temették el a jeruzsálemi 
Herlz-hegyen. 
 
Nevét szinte az egész világon ismerik. Műveit húsznál több nyelvre fordították le, és 
ötven országban adták ki. Izrael állam nemzeti hősének sorsa, helytállása tananyag, 
érettségi tétel. Izraelben utcák viselik a nevét. 
 
Forrás: Wikipédia 
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Gödöll ői ejtőernyős emlékhely 
 

Both Lajos kezdeményezésére a gödöllői repülőtéren több emlékhely is létesült, a 
tragédiát szenvedett ejtőernyősök emlékére. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Both Lajos fotói 
 
 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: Gödöll ői ejtőernyős emlékhely  
 
Helye:  Gödöllő repülőtér 
 
GPS: É: 47.34385, K: 19.19877     
 
Megemlékezések ideje:  Minden évben a Szabadság napján, június utolsó hétvégé-
jén. A MEBSZ Budapesti tagszervezetének tagjai minden repülőtéri látogatásuk al-
kalmával, fejet hajtanak az emlékhelyen. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Budapesti tagszervezet 
 
 
A Gödöll ői ejtőernyős emlékhely az alábbi bajtársaknak állít emléket: 
 
Bartucz Pál, Bordás Emánuel, Dávid Zoltán, Dervadelin Pál, Domokos Katalin, Kar-
mazsin István, Kiss Ferencné, Köves András, Palotai Nándor, Piri József, Porkoláb 
László, Rácz Ferenc, Risai József, Rottár László, Szabó László, Vizi Imre 
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Somogy megye 
 

Kaposvár 
 

 
Az emlékm ű adatai  
 
Megnevezése:  
Gál István hadnagy pm. alezredes sírja  
 
Helye:  Kaposvár, Keleti temető  
 
GPS: 
 
Készítő: 
 
Temetés:  
 
 
 
 
 

               Gál István (1947-1982) 
 
Megemlékezések ideje: Gál István halálának évfordulóján ötévente. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Veszprémi tagszervezet 
 
A sír története: 
 
Gál István „1982. szeptember 22-én 35 éves korában, tragikus körülmények között 
életét vesztette”. 
 
Ez volt a tömegkommunikációs eszközöknek és a sajtónak szánt rövid hír. A honi 
légvédelem ejtőernyős szolgálata új ernyők beugrását végezte a szolnoki repülőté-
ren. A földi személyzet azt látta, hogy Gál István a repülőgépet rendben elhagyta, 
stabilan zuhant, majd a nyitás pillanatában a nyíló ejtőernyő és az ejtőernyős külön-
vált. Az ejtőernyő hibás zárszerkezete miatt az ejtőernyős kiesett a hevederből és 
szabadesésben zuhant a föld felé. Szívszorongató volt látni, hogy a tragikus helyzet 
ellenére pontosan akarja a földet érést végrehajtani. Azt csak az ejtőernyősök érez-
hették át, hogy mi játszódhatott le Gál István hadnagyban, amikor helyzetét észlelte, 
rádöbbent a megváltoztathatatlanra: semmi esélye nincs a túlélésre. A szakszerűen 
végrehajtott mozdulatsorok legfeljebb azt erősítették, hogy a remény hal meg utoljá-
ra! Gál István tragikus halálával beláthatatlan katasztrófasorozatot előzött meg, ami a 
tragédia okainak kivizsgálásakor vált nyilvánvalóvá. A hibás zárszerkezetű ejtőer-
nyőket visszaküldték a gyártónak, így más országok ejtőernyősei is megmenekültek, 
a biztos haláltól. Gál István hadnagyot a Honvédelmi Miniszter posztumusz alezre-
dessé léptette elő, és a Néphadsereg Halottjává nyilvánította. 
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Gál István emlékhelyén mindig van friss virág 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gál István emlékplakett 
 
 
Gál István emlékplakett: 
 
A díjat, özvegy Gál Istvánné, a Magyar Veteránrepülő Egyesület Somogy-megyei 
csoportja, a Baranya-megyei Repülőklub ejtőernyős szakosztálya és a MEBSZ 
veszprémi "Valkó Gyula" tagszervezete alapította, az 1982. szeptember 22-én,  
Szolnokon ejtőernyős katasztrófa során hősi halált halt Gál István ejtőernyős alezre-
des emlékére. Az emlékplakett odaítélhető annak a polgári, vagy katonai aktív, illetve 
nyugállományú, vagy visszavonult ejtőernyős személynek, aki addigi szakmai tevé-
kenysége során kiemelkedő szinten képviselte az egyetemes magyar ejtőernyőzést. 
A plakett M. Nagy József szobrászművész tervei alapján készült. 
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Kéthely 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: Kéthelyen H ősi Halált 
halt ejt őernyősök sírjai  
  
Helye:  Kéthely köztemető 
8713 Kéthely, Hegyalja u. 34.   
A temető hősi halottainak parcellája  
 
GPS: É: 46.63816 K: 17.39188 
 
 

 
Készítő: Törő György alezredes fafaragó művész 
 
 
Megemlékezések ideje: A Kéthelyi polgárok és a MEBSZ minden évben Hősök nap-
ján, míg a helyiek a Halottak napján is emlékeznek a hősökre. 
 
Megemlékezések szervez ője:   
A Kéthelyi Önkormányzat a pápai tagszervezettel közösen 
 
A sírok története: 
 
1944 év végén, 1945 év elején a Balaton nyugati részén a harctevékenységek egyre 
elkeseredettebbé váltak. Az ott harcoló magyar és német csapatok megerősítésére 
az ejtőernyős ezred 1. zászlóalját – parancsnoka Kiss Zoltán százados – Keszthely 
déli területére vezényelték, s főleg Marcali északi, Kéthely község körzetében lévő 
harcokban vettek részt. A kegyetlen harcokban több mint 50 fiatal – 21-24 éves – 
ejtőernyős katona áldozta életét, s már akkor a község áldozatkész lakosainak segít-
ségével a temető külön parcellájában kerültek méltó nyughelyükre, ahol örök álmukat 
alusszák. A több mint 80 sebesült ejtőernyős katona ellátásában a település asszo-
nyai vettek részt példamutatóan. 
 
1992 áprilisában a Pápa Harcászati Repülőezred katonái parancsnokuk Buczkó Imre 
ezredes irányításával, áldozatos munkával rendbe tették a Kéthelyen elesett ejtőer-
nyős katonák sírjait a temetőben. Ezekre egy Tolna megyei alapítvány, mely katona-
sírok gondozására jött létre, remekbe faragott kis kopjafákat állítatott, középponti ré-
szére pedig két nagy méretű kopjafát és egy emlékpadot helyezett el. Ezek átadásá-
ra katonai tiszteletadással került sor. A helyi polgármester – iskolaigazgató –, a la-
kosság és MEBSZ közreműködésével 1993-ban került felújításra, majd felavatásra a 
hősi hallottak parcellája. A parcella emlék oszlopait, a hősi halottak kopjafáját és az 
oda zarándoklók pihenését szolgáló padokat Törő György alezredes – fafaragó mű-
vész – alkotta. 
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Taszár 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: Taszár Repül ő emlékm ű 
 
Helye:  Taszár honvédségi lakótelep 
 
GPS: 
 
Készítő: Knoll Gyula nyugállományú ezredes 
 
Megemlékezések ideje:  
 
Megemlékezések szervez ője:  
 
 
 
 

 
 
A taszári honvédségi lakótelep mellett a repülő és ejtőernyős halottak emlékére 
1994-ben emlékmű került felállításra. A repülő emlékmű elkészítése Knoll Gyula 
nyugállományú ezredes érdeme. A hősi halált halt öt ejtőernyős nevét márványtáblán 
örökítettek meg. 
 
A honvédségi lakótelepen élők folyamatosan gondozzák az emlékmű környékét, 
rendszeresen virágokat helyeznek el, szinte saját emlékparkjuknak tekintik. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az emlékmű kiegészítésre 
került egy emlékfallal, ame-

lyen a repüléshez, ejtőernyő-
zéshez kapcsolódó szakszol-
gálatok elhunyt személyeinek 

állítottak emléket. 
 
 
 
 
 

      A négy szakszolgálat emléktáblái az emlékmű mellett 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 

Bököny 
 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: Juhász Mihály sírja  
 
Helye:  Bököny köztemető  
4231 Bököny, Árpád u. 12.  
 
GPS: É: 47.733010, K: 21.755459 
 
Készítő: 
 
Temetés:  
 

Megemlékezések ideje:  
Juhász Mihály halálának évfordulóján ötévente. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Bököny Önkormányzatával közösen a MEBSZ Or-
szágos elnöksége. 
 

Juhász Mihály hadnagy 
 

1932. október 17-én született Bökönyben földműves 
családba. 1950. szeptember 26-án Pécsett a Honvéd Dózsa 
György Gyalogos Tiszti Iskolán avatták alhadnagyként. 
1951-ben elvégezte Kaposvár - Taszáron az ejtőernyős tan-
folyamot, majd a 62. önálló ejtőernyős zászlóaljnál géppisz-
tolyos szakaszparancsnok lett. Beosztottai szerették, tisztel-
ték, követelménytámasztó parancsnok volt. 1952. október 
18-án Újkígyós közelében került sor a Magyar Néphadsereg 
történetének legnagyobb ejtőernyős gyakorlatára. Melyen 
21 db LI-2-es és egy C-47-es repülőgép vett részt. Négy-
száz fő ejtőernyős katona hajtott végre teljes felszerelésben 
ugrást 600 méteres magasságból az újonnan rendszeresí-
tett GYE-51 mintájú ejtőernyőkkel.  

Példamutató és kiváló kiképző munkája elismerése-
ként Juhász hadnagyot jelölték ki a csapatzászlóval való ugrásra. A negyedik raj ve-
zérgépéből kiugró fiatal hadnagy gépelhagyás közben a zászló fémtokjával a gépaj-
tóban megakadt. A zászlótokon, mint egy tengelyen elfordult a gép oldalához csapó-
dott a kioldókötele a másik oldalára került. Az ugrató parancsnok kiszabadította, sike-
rült elhagynia a repülőgépet. Az ejtőernyője szabályosan kinyílt, a nyitás pillanatában 
a saját kioldó kötele a torkán olyan súlyos sérülést okozott, melybe belehalt holtan ért 
földet. A csapatzászlóval való ugrás az életébe került. Temetésére szülőfalújában, 
Bökönyben került sor, emlékét és sírját a falubeliek gondozzák. Halálának 40. 50. 
évfordulóján kiemelt koszorúzási ünnepséget rendezett a Magyar Ejtőernyősök Baj-
társi Szövetsége.  
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Veszprém megye 
 

Pápa város 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése:  
Magyar királyi vitéz Bertalan Árpád ejt őernyős 
ezred és Szállítórepül ő század emlékm űve 
 
Helye:  8500 Pápa, Erkel Ferenc utca Celli úti ke-
reszteződésben a körforgalomnál a Huszár lakóte-
lep sarkán. 
 
GPS: É: 47.32764’ K: 17.45559’ 
 
Tervezte: Gosztola István 
Készítő: Jároka Attila 
 
Felavatva:  2007. szeptember 15. 
 
 
 

 
Megemlékezések ideje: Minden évben szeptember első hétvégéjén.  
 
Megemlékezések szervez ője:  Pápai tagszervezet 
 
 
Az emlékm ű története: 
 
Pápa városát tekinthetjük a magyar ejtőernyőzés bölcsőjének, így pápához kötődik 
az első ejtőernyős emlékmű felállítása is.  
 
A magyar ejtőernyőzés máig legnagyobb és legszörnyűbb katasztrófája 1941. április 
12-én következett be. A délvidéki hadműveletek részeként, az ejtőernyős zászlóalj az 
első ejtőernyős harci bevetésére indult a Veszprém Jutaspusztai repülőtérről. Az ej-
tőernyős harccsoport vezérgépe a felszállás közben feltehetőleg műszaki hiba miatt 
lezuhant. A katasztrófa következtében a zászlóalj legendás hírű parancsnoka vitéz 
Bertalan Árpád őrnagy 15 fő ejtőernyős katonájával, Kelemen Károly repülő száza-
dossal, a repülőgép parancsnokával, Bene László repülő főhadnagy pilótával, és két 
fő repülő katonával hősi halált haltak.  
 
A katasztrófa után egy évvel 1942. május 31-én Hősök vasárnapján két remekbe 
szabott emlékművet avatták fel a pápai repülőtéren a hangárok mellett, egyet az ej-
tőernyős katonáknak és egy másikat a repülő katonáknak emléket állítva. Az emlék-
művek a katonák kétkezi munkájával készültek, a felmerült költségeket is ők fedezték 
a zsoldjukból.  
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Az ejtőernyős emlékművön elhelyezett fekete márványtáblára az 1941. április 12-ei 
áldozatokon kívül felvésték mindazon bajtársaik neveit is, akik a kiképzés közbeni 
ejtőernyős ugrások közben vesztették életüket. Az elkészült emlékművek a háború 
végéig a pápai repülőtéren álltak, a háború után az emlékműveknek nyoma veszett.  
A nyolcvanas évek végén a pápai ejtőernyős közösségben felmerült, hogy az eltűnt 
ejtőernyős emlékmű helyett egy újat kellene felállítani, az elhunyt bajtársaknak ezzel 
is méltóképpen emléket állítani. Az elhatározást tett követte a zászlóalj még élő tag-
jai, ahogyan 1942-ben is most is hozzájárultak az emlékmű költségeihez.  
Az elkészült új emlékmű, szinte teljesen megegyezett az 1942-ben felállítottal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              1942                                                                            1992 
 
A Magyar királyi vitéz Bertalan Árpád 1. Honvéd Ejtőernyős Ezred és Szállítórepülő 
Század II. világháborús tetteinek és hősi halottainak emlékére 1992. szeptember 12-
én került sor az emlékmű felavatására. Pápa város önkormányzata jelentős részt 
vállalt az előkészületekben, a tervek elkészítésében és kivitelezésében.  
 

Az emlékmű avatása nagyszabású ünnepséggel és ejtő-
ernyős ugrásokkal történt. Az emlékművet az önkormány-
zat által adományozott területen, a Huszár lakótelep mel-
letti közforgalmi kis téren állították fel. A lakótelepen több-
ségében nyugállományú katonák, honvédségi polgári al-
kalmazottak laknak, akik az első pillanattól magukénak 
érezték az elődök emlékének ápolását és vállalták az em-
lékmű környékének gondozását, karbantartását. 
 
Az avatási ünnepségen a hazai ejtőernyős generációkon 
és az áldozatok hozzátartozóin kívül részt vettek Német-
országba, Kanadába, Ausztráliába és más országokba 
elszármazott, volt ejtőernyősök, akik adományaikkal is 
hozzájárultak az emlékhely létrehozásához. 
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A képen az Amerikai Egyesült Ál-
lamok katonai attaséjának, - 
Szurgyi Árpád ezredesnek – képvi-
seletében, helyettese tiszteleg a 
hősök emléke előtt. Az attasé 
édesapja, Szurgyi Mihály magyar 
királyi honvéd ejtőernyős törzsőr-
mesterként szolgált Pápán. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Az emlékmű hányatott sorsa sajnos to-
vább folytatódott. 2007-ben a pápai 
szervezet tagjai egyik napról a másikra 
döbbenten vették tudomásul, hogy a 
környéken épülő bevásárlóközpont miatt 
az ejtőernyős emlékművet is elbontották, 
mivel a közelében lévő útkereszteződést 
körforgalommá alakították át és a kiszé-
lesített nyomvonalnak az útjában állt az 
ejtőernyős emlékmű. Amelyet előzetes 
tájékoztatás nélkül porig romboltak.  
A félreértések tisztázása és a körforga-
lom építésének befejezése után, 2007. 
szeptember 15-én egy formájában telje-
sen megújult, a tervező szerint korsze-
rűbb, szebb emlékművet avattak fel az 
elbontott emlékműtől néhány méterre, 
igaz az emlékmű környezete is praktikus 
térkő burkolatot kapott. 
 
 
                                                                                                                                      
                                                                                      2007.09.15. az avatás után az emlékműnél 
                                                                                               Dr. Boda József rendőr ddtbk.  
                                                                                                      a MEBSZ elnöke és  
                                                                                       Töreky László a pápai tagszervezet elnöke 
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Az emléktábla adatai 
 
Megnevezése:  
Kiss Zoltán emléktáblája egykori lakóházának falán  
 
Helye:  8500 Pápa, Deák Ferenc u. 4.  
 
GPS: É: 47.32886, K: 17.46848 
 
Készítő: Gömbös László budapesti szobrászművész 
 
Felavatva:  1995. szeptember 9. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben szeptember első hétvégéjén. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Pápai tagszervezet 
 
Kiss Zoltánról bővebben a Budapesti Rákoskeresztúri új köztemető 298-as parcellá-
jában lévő emléktáblájánál írtunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiss Zoltán emléktáblája egykori lakóházának a falán. 
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Az emléktábla adatai 
 
Megnevezése: vitéz Makray Ferenc ejt őer-
nyős századosnak és Dr. Sz őllősy Sándor 
Pápa egykori polgármesterének az emlék-
táblája  
 
Helye:  8500. Pápa, Török Bálint utca 23. 
 
GPS: É: 47.333071, K: 17.461972 

 
       Készítő: 

 
Felavatva: 2011. március 26-án 
 
Megemlékezések ideje: Minden évben Hősök napján 
 
Megemlékezések szervez ője:  Pápai tagszervezet 
 
Az emléktábla története: 
 
Felszínre kerül egy elfeledett történet: 
 
2009. október 1-én, az első magyar ejtőernyős (továbbiakban eje.) század Pápa vá-
rosába az egykori Huszár laktanyába érkezésének 70. évfordulóján. A Magyar Ejtő-
ernyősök Bajtársi Szövetsége (továbbiakban MEBSZ) Pápai tagszervezetének kez-
deményezésére, tudományos ülést, megemlékezést, szervezett. A megemlékezésen 
vitéz Harmat Lajos eje. alezredes, (1945-ben eje. hadnagy) a Szt. László hadosztály 
gerincét adó 1. eje. ezred II. zászlóalj (továbbiakban zlj.) 5. századának a parancs-
noka, előadásából szereztünk tudomást erről az elfeledett haditettről.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitéz Makray Ferenc eje. százados még főhadnagyként és Dr. Szőllősy Sándor polgármester 
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A haditett: 
 
1945 tavaszán a szovjet csapatok előrenyomulásuk folyamán már Pápa városát fe-
nyegették. Pápa védelmét a város szeretett katonái, fiai az ejtőernyősök látták el. 
Március 18-án, amikor a szovjet csapatok elérték Veszprémet, az ejtőernyősök elfog-
lalták a város és a repülőtér körül kiépített védőállásokat, amelyeket a német város-
parancsnok is megszemlélt. Meg is nyugodott, a város biztonságban van, az ejtőer-
nyősök megvédik szeretett városukat. Március 25-én a városon keresztül egész nap 
nagyszámban vonultak vissza a német csapatok. A védőállásokban lévő ejtőernyős 
katonák a támadást várták. A civilek tudták, hogy a hatalmas túlérővel szemben az 
ejtőernyősök csak néhány napig tudják feltartoztatni a szovjeteket, utána a város sú-
lyos harcok színterévé válik. Ezért megkezdték a raktárak kiürítését, és azok nyugat-
ra szállítását, egyben felkészülést a város ostromára. Még aznap március 25-én be-
sötétedéskor az 1/II. eje. zlj. parancsnoka, v. Makray százados parancsára az éj lep-
le alatt az ejtőernyősök visszavonultak.  
 
Elhagyták Pápát, olyan csendben fegyelmezetten, hogy abból sem a németek, sem 
az oroszok nem észleltek semmit. Miért nem védték az ejtőernyősök pápát? Itt van a 
HADITETT! A város polgármestere Dr. Szőllősy Sándor és a védők parancsnoka vi-
téz Makray Ferenc százados titkos egyezséget kötött, miszerint az ejtőernyősök nem 
védik Pápát, harc nélkül feladják a várost! Mindezt a legnagyobb titokban tartották, 
csak a terv végrehajtásában résztvevők tudták, hogy mi is történik valójában, de ők is 
csak az utolsó pillanatban értesültek a részletekről. Az elvonulás leplezésére Makray 
százados felgyújtatta a lőszer depókat, melyek hatalmas robbanások ropogások kö-
zepette, tüzérségi és kézifegyver tűznek tűnt az oroszok előtt. A város ezzel megme-
nekült a napokig tartó ostromtól a bombázásoktól a tüzérségi tűztől, a háztól-házig 
tartó véres harcoktól. Ezáltal sok emberéletet megkímélve, és a város építészeti és 
kulturális örökségét is megmentve a pusztulástól!  
 
Harmath Lajos az előadását így zárta az utókornak, a városnak és polgárainak erköl-
csi kötelessége maradandó emléket állítani a két nagyszerű férfiúnak vitéz Makray 
Ferenc századosnak és doktor Szőllősy Sándornak! 
 
A kezdeményezés: 
A felhívást tett követte a MEBSZ pápai csoportját vezető Töreky László nyá. fhdgy. 
és Huszár János tanár úr, helytörténész, aki a pápai ejtőernyősök első hiteles króni-
kása, felkeresték Pápa polgármesterét, Áldozó Tamást és elmesélték neki is ezt a 
történetet, aki rögtön a kezdeményezés mellé állt. Megállapodtak, hogy egy emlék-
táblát készítettnek, amely emléket állít Pápa város két megmentőjének. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 

Az ünnepség: 
Az elkészült emléktábla avatására 2011. március 26-a napsütéses délellőttjén került 
sor, Pápán a Török Bálint utca 23-as számú ház falán, amely a háború alatt az ejtő-
ernyős tisztek, nőtlen tiszti szállójaként működött. Az avatáson a nagyszámú érdek-
lődő mellett megjelent a Szőllősy és a Makray család, Schmittné Makray Katalin a 
köztársasági elnök hitvese, vitéz Makray Ferenc százados lánya, dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselő, dr. Kontrát Károly államtitkár, dr. Áldozó Tamás polgármes-
ter. Pápa város képviselőtestületének több tagja, a MEBSZ elnöke Dr. Boda József r. 
ddtbk., Furkó Kálmán nyá. ezds. és szövetség számos tagja, valamint a történelmi 
egyházak képviselői is. A méltató beszédek után, Schmittné Makray Katalin elnökné 
asszony és dr. Szőllősy Szabolcs közgazdász dr. Áldozó Tamás polgármesterrel, 
együtt leleplezték le az emléktáblát. A történelmi egyházak képviselőinek áldása után 
koszorúzással zárult a rendezvény. A jól sikerült márványtábla méltó emléket állít e 
két jellemes embernek, akiknek azokban a nehéz időkben is helyén volt az esze és a 
szíve, mertek és tudtak bátrak lenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitéz Harmat Lajos nyá. alezredes és Huszár János tanár Úr előadás közben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az emléktábla leleplezése után balról-jobbra: Makray Ádám, Makray Balázs,  
Schmittné Makray Katalin, Dr. Szőllősy Szabolcs és Makray Ferenc 
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Veszprém 
 

 
Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: Veszprém, Vámosi úti 
temető magyar – német katonai par-
cellájában lév ő ejtőernyős emlékm ű 
és ejtőernyős sírok  
 
Helye:  Veszprém, Vámosi úti köztemető 
8200 Veszprém, József Attila utca 40. 
 
GPS: É: 47.082156, K:17.896680 
 

                                                                         
Felavatva: 1998-ban 
 
Készítő: Tervezte és megalkotta: M. Nagy József szobrászművész 

 
Megemlékezések ideje:  
Minden év április 12-én, vagy 12-éhez közel eső szombaton. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Veszprémi tagszervezet 
 
A sírok és az emlékm ű története:  
Az 1941. április 12-ei Jutaspusztai repülő katasztrófa áldozatainak a búcsúztatása 
1941. április 15-én Veszprémben a Vörösmarty téren történt a történelmi egyházak 
szertartásai szerint. A megszentelt koporsókkal a nem mesze lévő Alsóvárosi teme-
tőbe vonult a gyászmenet, ahol katonai tiszteletadás mellett temették el az ejtőer-
nyős és repülő katonákat. 1991-ben az alsóvárosi temetőben lévő elhanyagolt síro-
kat Simon László nyá. alezredes kezdeményezésére, vezetésével lettek szépen fel-
újítva a helyi katonai alakulatok segítségével. 1998-ban Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata döntése értelmében a nagy világégések katonai áldozatainak, 
földi maradványait egy központi emlékhelyen kívánták elhelyezni Veszprémben, ek-
kor lettek áthelyezve az ejtőernyős sírok is a Veszprém Vámosi úti sírkert hősi par-
cellájában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megemlékezés 1991-ben az alsóvárosi temető felújított ejtőernyős sírjainál. 
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Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: Veszprém Jutaspusztai 
ejtőernyős emlékoszlop (lélekharang)   
 
Helye:  Veszprém Jutaspuszta 
 
GPS: É: 47.12925, K: 17.89505 
 
Készítő: Tervezte és megalkotta: M. Nagy 
József szobrászművész 
 

     Felavatva: 1991.szeptember 28. 
 
Megemlékezések ideje:   
Minden év április 12-én, vagy 12-éhez közel eső szombaton. 
 
Megemlékezések szervez ője:  Veszprémi tagszervezet 
 
Az emlékm ű története: 
 
Veszprém Jutas városrész közelében az 1941. április 12-én repülő katasztrófa kö-
vetkeztében elhunyt ejtőernyős és repülő bajtársak emlékére állíttatva az alábbi is-
mertető szerint. 
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Határon túli ejt őernyős emlékhelyek 
 
Szlovákia 
 
Ipolyszalka 
Ipolyszalka vagy Szalka, szlovákul Salka község Szlovákiában Párkánytól 10 km-re 
észak-északkeletre, az 564-es út mentén, az Ipoly folyó jobb partján fekszik. Letkés 
határátkelőtől 1 km-re nyugatra. 
 
 

Az emlékm ű adatai 
 
Megnevezése: H ősi emlékm ű 
 
Helye:  Ipolyszalka köztemető 
 
GPS: É: 47.87993 K: 18.75703 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Megemlékezések ideje: Minden év június havának utolsó hétvégéjén. 
Megemlékezések szervez ője:  Rendvédelmi tagszervezet 
 
Az emlékm ű története: 
 
A temetőben Drózdy esperes-plébános kezdeményezésére a község 1946-ban a 
Felvidék első és egyik legszebb Szent Lászlós emlékművét avatta és szentelte fel 47 
magyar hősi halott síremlékeként.  
 
Az emlékműre 2000. július 2-án Béres Béla volt hadapród őrmester 6 hősi halott ka-
tonájának emléktábláját helyeztette el, melyet Vanda Károly plébános szentelt fel.   
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A MEBSZ belföldi és nemzetközi kapcsolatai  
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A MEBSZ belföldi kapcsolatai  
 

Ejtőernyőzést folytató magyar katonai szervezetek 
 

A Magyar Honvédség ejt őernyős válogatottja 
 

A Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottja 1973 óta évente kerül kineve-
zésre. Tagjai a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős sportegyesületből kerülnek ki, akik egy-
ben a Magyar Nemzeti válogatottat is képezik. 

 
 
 
 
 
A válogatott az ejtőernyőzés 
három ágában versenyez. 
Célbaugrás, stílusugrás és a 
négyfős szabadeső formaugrás. 
 
 
 
 
 
 

 
Erősségük a célbaugrás: 
 
A 900 - 1000 méterről csapatban végrehajtásra kerülő ötfős célba ugrás. A verseny-
zőknek egy 34 centiméter átmérőjű elektromos érzékelő, - deszk - közepén kell elta-
lálni a nulla pontot. Átmérője 2 cm. Az ugrók speciálisan kiképzett sarkú cipőt hasz-
nálnak a célbaugrásra. 
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Az utóbbi évek kiemelked ő eredményei: 
 
Egyéni célbaugrásban: 
-2005-ben Világjátékokon a nem olimpiai sportágak olimpiáján első hely:  
 Asztalos István zls. 
-2006.- ban: CISM VB-n 3. hely:   Bánszki Tamás szds. 
-2008 - ban Ifjúsági világbajnok:   Olenyik Roland szkv.  
 egyéni összetett világkupa győzelem:  Varga Tamás zls. 
-2009.-ben a III. Légi Világjátékok 1. hely: Asztalos István zls. 
-2010.-ben összetett Világkupa győzelem: Asztalos István zls. 
 Világkupa junior összetett 2. hely: Olenyik Roland szkv. 
 

 
 
Csapat célbaugrásban: 
-2006.-ban FAI VB-n 2. hely, CISM VB-n 2. hely. 
-2008.-ban FAI VB-n 8. hely, Világkupa összetett 2. hely. 
-2009.-ben CISM VB-n 8. hely. 
-2010.-ben Világkupa összetett győzelem, CISM VB-n 8. hely, FAI VB-n 6. helyezés. 
-2011.-ben V. Katonai Világjátékokon, egyben a XXXVI. CISM VB- n 2. helyezés. 
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Stílus ugrás: 
 2200 méterről kerül végrehajtásra. Egy gyakorlat 6 elemből áll. A gyakorlat 
értékelése a végrehajtási időből /alapidő/ és kivitelezés közben elkövetett hibák után 
kapott büntetési időből áll össze. A legjobb az, aki 5,2 - 6,0 másodperc között végre-
hajtja a gyakorlatot és a hibák után kapott büntetéssel együtt 5,5 - 6,2 másodperc 
időre képes. Versenyzőink sokat fejlődtek ebben a versenyszámban. Az utolsó világ-
bajnokságon a 12- 36. hely között szerepeltek versenyzőink. Az ugrásokhoz speciális 
szűk, erős, rugalmas ruhát használnak a lehető legnagyobb sebesség eléréséhez. 
(220-250 km/h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Négyfős formaugrás: 
 

Gépelhagyási magasság 3000 méter. Ugrásonként 5 alakzatot sorsolnak ki, 
amit 35 másodperc zuhanási idő alatt a lehető legtöbbször kell ismételve bemutatni. 
Az ugrásokat a zuhanó kamerás felvételei alapján értékelik. Az ugrásokhoz szintén 
speciális ruha szükséges. Nem szabad, hogy befolyásolja az ugrók mozgását zuha-
nás közben. Azonban elvárás, hogy elősegítse a stabil, pontos fogásokat. 
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A válogatott 2012-es összeállítása 
 

Szakmai vezető: 
Dér László nyugállományú törzszászlós    
I. o. aranykoszorús ejtőernyős   
9600 ugrás 
 
 
 

 
Edző: 
Asztalos István nyugállományú zászlós   
I. o. aranykoszorús ejtőernyős   
9300 ugrás 
 
 
 

 
Kerettagok 2012-ben 

 
Bánszki Tamás százados    
I. o. aranykoszorús ejtőernyős   
6700 ugrás 
 
 
 
 

 
Becs László főtörzsőrmester 
I. o. ejtőernyős     
(kamerás) 
3600 ugrás 
 
 
 

  
Nemzetközi bíró, kamerás: 
Bozóki Zsolt zászlós 
I. o. aranykoszorús ejtőernyős   
6300 ugrás 
 
 
 
 
Gál Szabolcs szakaszvezető 
III. o. ejtőernyős       
950 ugrás 
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Hirschler Gábor zászlós 
I. o. aranykoszorús ejtőernyős   
8300 ugrás 
 
 
 
 

 
Kollár Gábor főhadnagy 
I. o. ejtőernyős     
5400 ugrás 
 
 
 
 
 

 
Naszradi Miklós százados 
I. o. ejtőernyős     
2400 ugrás 
 
 
 
 
 
Olenyik Roland szakaszvezető    
III. o. ejtőernyős     
1700 ugrás 
 
 
 
 

 
Orsy László főtörzsőrmester 
I. o. ejtőernyős     
5000 ugrás 
 
 
 
 
 

 
Varga Tamás zászlós            
I. o. aranykoszorús ejtőernyős   
7400 ugrás 
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Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 2011. március 22-én, kedden délután emlékplakettet adomá-
nyozott a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottja tagjainak átlagon felüli kiképzési tevékenységük 

és kiemelkedő sportteljesítményük elismeréseként az ejtőernyősök napja alkalmából. 
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MH 5/24. BORNEMISSZA GERGELY FELDERÍTÕ ZÁSZLÓALJ   

 
 
A zászlóalj története:  
 
A zászlóaljat 1949 tavaszán az Esztergomtábori  
2. Önálló Lövész Zászlóaljból átszervezéssel alakítot-
ták meg. Ekkor az 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj el-
nevezést kapta. Megalakulását követően több helyőr-
ségbe diszlokált: 1949 őszén Piliscsabára, majd 
ugyanebben az évben Pétervásárára. A katonai szer-
vezet neve 83. Felderítő Zászlóaljra változott. 1952-
ben visszakerült Esztergomtáborba. 1956. október 7-
én a gyöngyösi Táncsics laktanyába helyezték. Az ok-
tóberi forradalom eseményeiben csak rendfenntartó 
feladatokat látott el Gyöngyösön. Gyöngyösről 1961-
ben diszlokált Hatvan-Nagygombosra. Végül 1963 au-
gusztusában az egri Dobó István Laktanyába került, 
mint 24. Felderítő Zászlóalj. Az 1968-as csehszlovákiai 
katonai beavatkozásban a bevonuló csapatok Magyar-
országi biztosítását látta el rétsági állomáshellyel. A 
zászlóalj a 70-es és 80-as években tevékenyen részt vett a természeti katasztrófák 
elhárításában, és az árvízvédelmi munkákban. Számos gyakorlatot hajtott végre jó 
és kiváló minősítéssel. 1983-89. között a zászlóaljnál folyt a tartalékos tiszti, és a hi-
vatásos tiszthelyettesi képzés. 1991-ben felvette az egri hős, Bornemissza Gergely 
nevét. 2007-ben a MH 24. BGFZ felszámolásra került, jogutódja a MH 5. BI.LDD (MH 
5/24. BGFZ) Debrecenben. 
 
 
 
A zászlóalj f ő feladatai:  
A MH 5. BI. LDD. részeként, a személyi állomány harcfeladatra történő felkészítésé-
nek, a harc- és gépjármű, valamint a fegyverzet-technikai eszközök hadrafoghatósá-
gának, az anyagi készletek tárolásának és karbantartásának, a magasabb készenléti 
fokozatba helyezés feladatainak, a harcfeladat vétele után a harctevékenység felada-
tainak végzése. Váratlan veszélyhelyzetek, katasztrófák hatásainak felszámolása. 
Missziós feladatokban való részvétel. 
 
 
 
Modul felderít ő biztosítási elemként történ ő alkalmazás:  
Elemző-értékelő részleg, 
Csapatfelderítő, 
HUMINT (harctéri hírszerzés), 
Elektronikai hadviselés 
Technikai felderítés 
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Feladatok: 
 
Részvétel az ország fegyveres védelmében. 
Részvétel a lakosság és a polgári hatóságok megsegítésében katasztrófa, vagy ka-
tasztrófával fenyegető, illetve az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet-
ben. 
Részvétel a Magyar Köztársaság határai mentén kialakult válsághelyzet kezelése 
során az államhatár biztosításában. 
Katonai felderítő feladatok végrehajtása a NATO által folytatott béketámogató műve-
letekben vállalt feladatok teljesítése során. 
Az állomány felkészítése modul felderítő biztosítás részeként a meghatározott lövész 
dandárok és lövész zászlóaljak felderítő támogatása. 
Részvétel valamely NATO tagország megsegítésében, illetve a NATO reagáló erők 
állományához felajánlott kötelék feladataiban. 
Az ENSZ/EBESZ katonai formációihoz felajánlott erők feladataiban való részvétel. 
Információk biztosítása a Parancsnok Kritikus Információ Igényei (CCIR), az Elsődle-
ges Információ Igények (PIR) részére. 
Az adatbázisok folyamatos frissítése. 
 

 
A zászlóalj végrehajtott missziói, nemzetközi szere pvállalás:  

Katonai, felderítő feladatok végrehajtása a szövetségben vállalt kötelezettségekből 
eredő, valamint a békeműveletekben vállalt feladatok teljesítése során. 
Válságkezelés feladataiban való részvétel. 
A missziós tevékenységre kijelölt, felajánlott alegység felkészítése, alkalmazási ké-
szenlétének elérése, a váltás végrehajtása. 
 
Missziók ezidáig: 
Ciprus, Sínai 1999-2001: 10 fő 
IRAK 2003-2004: 150 fő 
SFOR, IFOR 1997-2005: 35 fő 
KFOR, MFOR 1999-2005: 46 fő 
ISAF AFGANISZTÁN 2004-2005: 118 fő 
KRK-9. váltás: 130 fő 
KFOR: HUMINT csoportok 
PRT: S2 rlg., HUMINT csoportok, UAV rlg. 
MH ÖBZ-16: 35 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

A zászlóalj által végrehajtott kiemelten fontos fel adatok  
az elmúlt néhány évben: 

 
A NATO orientáció, majd csatlakozás révén a zászlóalj bekapcsolódott a külföldi bé-
kefenntartó feladatokba. 
1999 márciusától-júliusig nagy létszámmal és számos haditechnikai eszközzel a 
„VÍZESÉS” feladatban a déli határszakasz megerősítésében vett részt a zászlóalj. 
Végrehajtotta a „DELTA-2001”, a „SZABLYA-2002”, a „BEVETÉSI IRÁNY 2005”, 
„BEVETÉSI IRÁNY 2006”, „SOMLYÓI FOKOS I.”, „SOMLYÓI FOKOS II.”, 
„STEADFAST INDICATOR 2006” gyakorlatokat. 
A zászlóalj katonái bekerültek az SFOR, KFOR missziókba, valamint a Ciprusi-, és a 
Sínai-félszigeti külszolgálatokba. 
2002-ben közülük került ki a Macedóniai (FYROM) MH Önálló Felderítő Szakasz ál-
lományának egy része is. 
2003 januártól márciusig, a Taszáron felkészülő NATO-US erők őrzés-védelmében 
vett részt kijelölt erőkkel. 
2003-2004-ben az Iraki MH Szállító Zászlóalj szállítmánykísérő század első váltását, 
és törzsfőnökét, valamint sok egyéb beosztást a zászlóalj állított ki, valamint a teljes 
alkalmazási időszakban, törzstiszti, logisztikai és más egyéb beosztásokban vettek 
részt a zászlóalj katonái.  
2005-2006-ban Ismeretbővítő Alap Hegyi tanfolyamok és Ismeretbővítő Alap Túlélő 
tanfolyamok levezetése a MH SZFP alárendelt fői szervezetei részére. 
2005. februártól augusztusig a zászlóalj látta el Afganisztánban a MH Könnyűgyalog 
század (ISAF-II) feladatait. 
2006. februárban „Terrorizmus elleni harc fői feladatai” felkészítő foglalkozás levezé-
se a MH SZFP alárendelt fői szervezetei részére. 
2006. júniustól decemberig a zászlóalj látta el Szarajevóban a MH Fői Rendfenntartó 
Kontingens 9. váltásának feladatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zászlófelvonás 2010.11.10-én a felderítőnapon a debreceni laktanyában 
fotó: honvedelem.hu 
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MH 25/88 Könny ű Vegyes Zászlóalj 
 

 
 
Az alakulat jogállása: 
 
A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 
33/2007. (HK. 4.) számú határozatával alapított önálló ál-
lomány táblás, egység szintű katonai szervezete, amely 
feladatait békében a MH ÖHP csapatainak részeként a 
MH 25. K.GY.L.d.d. szolgálati alárendeltségében hajtja 
végre. A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zász-
lóalj jogelődje az MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj, 1993. 
szeptember 1-jén alakult meg, mint Légi mozgékonyságú 
Zászlóalj. 1994. június 27-én a Magyar Köztársaság elnö-
ke (Göncz Árpád) csapatzászlót adományozott a katonai 
szervezetnek. A haderő átalakítás keretein belül 1996. 
március 1-jével került átszervezésre, mint Gyorsreagálású 
Zászlóalj, 2000. október 1-jén, mint MH 1. Könnyű Vegyes 
Ezred, majd 2004. szeptember 1-jén már, mint 25/88. 
Könnyű Vegyes Zászlóalj folytatja működését. A zászlóalj tevékenységének elisme-
réseként a csapatzászló adományozásával egy időben 1994-ben első szalagot, 
2005-ben második szalagot kapott a Magyar Köztársaság elnökétől és ugyanekkor 
harmadik szalagot pedig Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterétől. 
 
 
 
Rendeltetés: 
 
„A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság csapatainak részeként a 
fegyveres harc megvívása és a szövetségesi katonai kötelezettségek, illetve béke-
műveletekben vállalt feladatok teljesítése. Magas készenléti és alkalmazási képes-
ségű harcászati alegységként a gyors katonai beavatkozást igénylő válság-, konflik-
tushelyzetek megoldása, bármilyen klíma és földrajzi viszonyok között.” 
Az egység összfegyvernemi könnyűgyalogos lövész harcászati kötelék, amely első-
sorban légiszállítású illetve légiroham katonai műveletek végrehajtására kiképzett és 
felkészült személyi állománnyal és harci technikával rendelkezik. 
Három manőver százada a fentieken túl a nemzeti felajánlásoknak megfelelően az 
alábbi feladatok végrehajtására is képes expedíciós környezetben: 
• Erők megóvására századerő biztosítása BTR harcjárművekkel válságreagáló 

műveletekhez. 
• Korlátozott katonai rendőr századerő biztosítása NATO/EU részére válság- 

reagáló műveletekhez. 
• Harci-támogató összfegyvernemi század alkalmi kötelék biztosítása a Magyar  

Honvédség különleges műveleti képességének kialakításához. 
 
 
 
 
 
 



 166 

Feladatai: 
 
Katonai műveletek végrehajtása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezett-
ségek teljesítése érdekében. 
Alegységeiből alkalmi harci köteléket alakítva, együttműködve a légierő és más szá-
razföldi támogató kötelékekkel váratlan, katonai erő alkalmazását igénylő műveletek 
végrehajtása. 
Hagyományos erőkkel nem, vagy nehezen megoldható speciális feladatok végrehaj-
tása. 
Harci kutató mentő feladatokban való részvétel. 
A személyi állományának és kötelékeinek a rendeltetéshez kapcsolódó általános és 
szakkiképzése, összekovácsolása. 
Katonai rendfenntartói feladatokra való felkészülés. 
 
Szervezet, fegyverzet, felszerelés: 
 
A zászlóalj alap harcászati műveleti alegységei a gyorsreagálású századok, melye-
ket a feladat jellegétől függően a szükséges megerősítő, támogató és kiszolgáló 
elemekkel csoportosítva alkalmaz. Haditechnikai felszerelése, fegyverzete könnyű, 
málházott eszközökből áll. A „vegyes” kifejezés a többfunkciós feladatrendszert jel-
lemzi, amely az ejtőernyős, légiszállítású, kerekes harcjárműves, kerekes járműves, 
rohamcsónakos vagy gyalogos kijuttatási módokat és ehhez kapcsolódó feladatokat 
jelenti. 
 

Fegyverzet: 

Gyalogsági fegyverzete:  
AK 63 gépkarabély, PKM géppuska, P9RC szolgálati pisztoly, KGP-9 
géppisztoly. 

 
Páncéltör ő fegyverzete:  

9K111 rakéta komplexum (FAGOT), 9K115-2 (METISZ) rakéta komple-
xum, RPG-7 kézi páncéltörő gránátvető. 
 

Tűztámogató eszközök:  
37M 82mm. Aknavető 
 

Speciális fegyverzete:  
SZVD távcsöves puska, GEPÁRD M-1 romboló puska, SZÉP M-1, M-2 
mesterlövész puskák 
 

Speciális haditechnika:  
BTR-80 és 80/A harcjárművek toronyfegyvereikkel, géppuskáival, 
Légiszállításra átalakított UAZ-469 terepjáró személygépkocsi 
PK-1, PK-3 átalakított UAZ-469 híradó rádióállomás 
MB 250, 270 CDI terepjáró személygépkocsik 
RÁBA H-14, H-18 terepjáró személygépkocsik 
RÁBA H-18 alvázra szerelt KD-84 könnyű deszant átkelő készlet 

 
 
 



 167 

Rövid történet, nemzetközi szerepvállalások: 
 
Az alakulatnál és jogelődjeinél már 1993-tól szerződéses katonák is teljesítenek 
szolgálatot. 1996-tól végrehajtó állománya kizárólag szerződéses katonákból áll.  
Az egységünk rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal szerződéses állomány kivá-
lasztása felkészítése és megtartása terén. Az alakulat személyi állományának jelen-
tős része teljesített és teljesít szolgálatot különböző békefenntartói missziókban.  
A mai napig jelen vannak kötelékeink a következő területek térségeiben: Cipruson 
szolgáló UNFICYP, a Sínai-félszigeten szolgáló MFO, valamint 2002. május 13. óta 
az SFOR magyar misszióját váltó Katonai Rendfenntartó Kontingens, amely állomá-
nyát a zászlóalj biztosította 2004. december 17-ig. 2004-ben az alakulat egy század-
erejű lövész köteléke az Iraki Szállító Kontingens szállítmánykísérő alegységeként 
dolgozott 6 hónapon keresztül. Mindezen feladatok mellett az alakulat biztosította az 
MH Könnyű Gyalog Század 4. váltását, a Tartományi Újjáépítő Csoport MH PRT-1 
állományát, részt vett az MH PRT-2 misszióban. 115 fővel részt vett az MH PRT-3 
feladat-végrehajtásban, szakaszerővel az MH PRT-4-ben és az MH PRT-5 állomá-
nyát az alakulat biztosítja melynek parancsnoka az alakulat parancsnoka. Néhány 
fővel részt vettünk az ISAF misszióban egyéni törzs beosztásokban is, Afganisztán-
ban. 2008 januárjától biztosította a KFOR-4. századát 150 fővel. 2009 januárjától a 
zászlóalj állományából 15 fő feladatot lát el az MH ISAF Műveleti Tanácsadó és Ösz-
szekötő Csoport (Afganisztán) állományában. Augusztus 11-től a zászlóalj állomá-
nyából 130 fő vesz részt a KFOR1 misszióban. 
 
Kapcsolataink: 
 
A zászlóalj, kiképzési és egyéb feladatait az MH 86. Szolnok Helikopter Bázissal, az 
ejtőernyős állomány az ejtőernyős felkészítést, illetve az ugrásokat az MH 34. Ber-
csényi László Különleges Műveleti Zászlóaljjal szoros együttműködésben hajtja vég-
re. Az alakulat megalakulása óta élénk és jó kapcsolatot épített ki a helyi és regioná-
lis önkormányzatokkal, a történelmi egyházak vezetőivel és a rendvédelmi szervek-
kel. 

 
A zászlóalj „honvéd” hitvallása 

 
1. „Magyar honvéd vagyok, Magyarország polgárait és nemzeti érdekeit szol-
gálom.” 
2. „Rendületlenül készen állok Hazánk érdekeinek védelmére, és ha kell fegy-
veres harcban, fogom legyőzni annak ellenségeit!” 
3. „Fegyelmezett vagyok, fizikailag és mentálisan edzett, kiképzett a harci fel-
adataimra.” 
4. „Folyamatosan fenntartom fegyvereim, felszereléseim és saját magam harci 
képességeit.” 
5. „Soha és semmilyen körülmény miatt nem hagyom cserben bajtársaimat!” 
6. „A katonai élet szabályait megtartom, tisztelem elöljáróim és a rangban fel-
jebblévőket.” 
7. „Szilárdan törekedni fogok a professzionális honvédség kialakítására, hogy 
méltó legyek elődeink katonai hagyományaihoz!” 

„Huj-huj-hajrá!” 
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Az alakulat parancsnokai: 
 
1993-2004 Keresztúri László ezredes 
2004. november 1 – 2006. június 11-ig Sándor Zsolt alezredes  
2006. június 12 – 2007. július 31-ig Apáti Zoltán őrnagy (megbízott parancsnok)  
2007. augusztus 01 - 2008. július 31-ig– Sándor Zsolt ezredes 
2008. augusztus 01 - 2009. május 31-ig Krakkai Csaba őrnagy (megbízott parancs-
nok) 
2009. június 01 – 2009. július 08-ig Sándor Zsolt ezredes 
2009. július 01 - Ruszin Romulusz alezredes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotók: honvedelem.hu 
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MH 34. Bercsényi László Különleges M űveleti Zászlóalj 
 
 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: 
 
A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges Mű-
veleti Zászlóalj jogelődje az 1939. október 1-én megalakult 
Honvéd Ejtőernyős Zászlóalj. A zászlóalj első és egyben 
utolsó ejtőernyős bevetését 1941. április 12-én hajtotta vég-
re. A bevetés során repülőkatasztrófában életét vesztette 
Vitéz Bertalan Árpád őrnagy, a zászlóalj parancsnoka is.  
A zászlóalj a háború további időszakában, mint gyalogos 
alegység harcolt, majd a háború végén felszámolták.  
Az ejtőernyős fegyvernem hagyományait az 1951. október 
4-én Székesfehérváron megalakult ejtőernyős zászlóalj vitte 
tovább. A katonai szervezet működését 1954-ben felfüg-
gesztették, majd 1959-ben akkor már megváltozott struktú-
rával századdá újjászervezték. Új orosz gyártmányú D-1 
típusú ejtőernyővel szerelték fel a zászlóaljat1961-ben.  
További átszervezés keretén belül a katonai szervezet 1963-ban diszlokált át Szol-
nokra. A zászlóalj 1973-tól MI-8 típusú helikopterből, majd 1977-től AN-26 repülő-
gépből hajtotta végre ejtőernyős ugrásait. A zászlóalj 1990-ben vette fel gróf Bercsé-
nyi László nevét. Az alakulat 1. felderítő százada Magyarország NATO tagságától 
kezdődően felajánlásra került, először 1999-2003 között az AMF(L) kötelékébe, majd 
ugyanez a század 2004. január 16-tól már az AMF(L) helyébe lépett NRF köteléké-
ben teljesített féléves készenléti szolgálatot. A század 2004. augusztusától az MH 
Könnyű Gyalog Századként vett részt az ISAF műveletekben, Afganisztánban. A fel-
derítő zászlóalj különleges műveleti zászlóaljjá alakulását 2005. szeptember 01-én 
kezdte meg a katonai szervezet és a szervezési időszak végére, 2006. február 28-ra 
be is fejezte az átszervezést, ezt követően pedig megkezdte a felkészítést és a ki-
képzést.  
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MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Repül őtér 
 
Az egység feladata és rendeltetése:  
 

• katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemze-
ti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére beve-
tett csapatok légi szállítása, illetve harctevékenysé-
gének légi tűztámogatása, oltalmazása  
• légi kutatás-mentés ellátása a Magyar Köztársaság 
teljes területén  
• bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szál-
lítások  
• hadműveleti és gyakorló repülések végrehajtása  
• hajózó és repülőműszaki oktatás biztosítása  
• a NATO Flying Training in Canada programmal 
kapcsolatos feladatok végzése 
• katonai repülő hagyományok ápolása  
• szárazföldi csapatok oltalmazása, légi támogatása  
• készenléti szolgálatok ellátása  
• harcászati légi deszant feladatok végrehajtása  
• természeti csapások, az ipari és környezeti katasztrófák következményeinek fel-
számolása 
• az ellátás-utaltság rendben kijelölt szervezetek logisztikai támogatása 
• állami és katonai felsővezetők légi szállítása  
• Szolnok Repüléstörténeti Kiállítóhely fenntartása, a kiállított technikai eszközök 
karbantartása  
 
Az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis rövid története: 
 

Az egység Szolnok mellett a Tiszától keletre fekvő nagy múltú repülőtéren települ.  
A 2000 méteres fel-leszálló pályával rendelkező repülőtéren az 1940-es évek elejétől 
folyamatosan állomásoznak katonai repülők. Ennek köszönhetően napjainkra a város 
a magyar katonai repülés meghatározó tényezőjévé vált. Az MH 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis, a megszűnő MH 86 Szolnok Helikopter Ezred jogutódja, annak szemé-
lyi és technikai bázisán, 2007. március 1-én kezdte meg működését.  
Szolnok Megyei Jogú Város képviselő testülete kérése alapján, a megalakuló új egy-
ség is viseli a város nevét, és jelvényében annak címerét.  
A bázis fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása mellett, a NATO köve-
telmények teljesítése, amely az újonnan megalakított szervezet felépítésében és a 
kiképzési feladatok végrehajtásában realizálódik. Feladatait egy szállítóhelikopter 
zászlóaljjal (MI-8 és MI-17 közepes szállítóhelikopterekkel), egy harci helikopter 
zászlóaljjal (MI-24D, MI-24V és MI-24P harci helikopterekkel), és egy kiképzőrepülő 
századdal (JAK-52 repülőgépekkel) látja el.  
 

Az MH 86. SZHB szervezeti struktúrájában 2009.09.01-től új szervezeti elemként 
felállításra került a Speciális Ejtőernyős Kiképző és Kiszolgáló Csoport. A szervezet 
fő feladata az MH ejtőernyős kiképzésének koordinálása és oktató szakemberekkel 
történő biztosítása. Az MH 86. SZHB-on került kialakításra az MH kiképzési és hadi 
ejtőernyős készletek raktára. Az ejtőernyős raktár biztosítja mind a kiképzési, ké-
szenléti és harci feladatokhoz szükséges ejtőernyős technikai eszközöket. Az eszkö-
zök üzemeltetését az ott szolgálatot teljesítő ejtőernyős szakemberek látják el. 
Az MH 86. SZHB másik ejtőernyős szervezete a Kutató-Mentő Szolgálat, akik béké-
ben folyamatos készenléti szolgálatot látnak el. 



 171 

A Szövetséggel együttm űködő további  
katonai szervezetek és vezet őik 

 
 
 Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar  

A Honvéd Vezérkar főnöke: Dr. Benkő Tibor vezérezredes. 
 
 
 

 
 

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 
Domján László vezérőrnagy parancsnok 
 
 

 MH Béketámogató Kiképző Központ 
Apáti Zoltán alezredes parancsnok 
 
 
 

 MH Pápa Bázisrepülőtér 
Magasy Zsolt mérnök alezredes parancsnok 
 
 
 

 MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
Kilián Nándor dandártábornok parancsnok 
 
 
 
 
 

 Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Dr. Kovács Vilmos ezredes parancsnok 
 
 
 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  
Dr. Boldizsár Gábor ezredes dékán 
 
 
 

 Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj 
Molnár Zsolt ezredes parancsnok 
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A Szövetséggel együttm űködő  
civil szervezetek és vezet őik 

 
 
  

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
Sipos Géza nyá. ezredes 
 
 
 

 

Felderítők Társasága, közhasznú egyesület  
Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok 

 
 

Magyar Tartalékosok Szövetsége   
DR. Czuprák Ottó ny. alezredes 
 
 
 
 

 Magyar Ejtőernyős Szövetség   
Dr. Sipos István 
 
 
 

 

Magyar Repüléstörténeti Társaság 
Harangozó Tamás 
 
 

 Magyar Repülő Szövetség  
Simon Sándor ny. őrnagy  
 
 
 
 
 

 Magyar Veterán Repülők Szövetsége   
Gödri Dezső ny. alezredes megbízott elnök 
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BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
Közérdek ű társadalmi szervezet 

Alapítva:  1990.02.27. Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b. 
Telefon/Fax:  +36 1 210 7513, HM: +36 1 474 1111 / 26-846, 26-847 

Mobil:  elnök: +36 70 615 4241; ügyv. elnök: +36 70 617 4936 
E-mail:  beosz.iroda@gmail.com 

Adószám : 19021959-1-42            Bankszámlaszám : 11705008-20411323 

 
 

KÖSZÖNTŐ 
20 éves a MEBSZ 

 
 
 A BEOSZ nagy szervezete nevében köszöntöm Önöket, tagjaikat és tisztség-
viselőiket. 
 
 20 év egy szervezet életében talán nem túl hosszú idő, de tevékenységük, 
elért eredményeik, célkitűzéseik tekintetében – és erre legyenek büszkék – tiszteletre 
méltó időszakot tudhatnak maguk mögött. 
 
 A MEBSZ – HM zászlóval is kitüntetett – munkája a BEOSZ-on belül is nagy 
tiszteletet váltott ki. Személyesen is nagyra tartom, amit elértek. 
 
 A BEOSZ büszke arra, hogy egy jól működő, fejlődő és eredményes együtt-
működés mellett a Szövetségükkel való kapcsolatunkat folyamatosság, a hosszabb 
távú együttműködés, a katonai hagyományok vállalása, az értékek megőrzése és az 
állandó megújulás jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy jövőbeni közös feladatainkat 
még nagyobb összetartással, hittel, önbizalommal sikeresen valósítjuk meg. 
 
 Kívánom, hogy Szövetségük a jövőben is olyan sikeres partnere legyen a 
BEOSZ-nak, mint ahogy az eltelt közel két évtizedben volt. Szükségünk van Önökre, 
értő támogatásukra. 
 
 A MEBSZ 20. születésnapjához gratulálok, és a BEOSZ szervezetei és tagjai 
nevében újabb sikeres évtizedeket kívánok.  
 
 Budapest, 2010. december 
        Sipos Géza nyá. ezredes 
                 elnök 
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FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
 
 

Tisztelt Ejt őernyős Bajtársak! 
 
 
A Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület Elnöksége nevében bajtársi 

tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel köszöntöm a fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének Elnökségét és valamennyi 
tagját! 

 
Szervezeteinket különleges kapocs fűzi egybe: mi, katonai felderítők mindig is 

a felderítők nagy családjának megbecsült és valamennyiünk által tisztelt tagjaként 
tekintettünk és tekintünk az életüket az ejtőernyőzésre feltevő bajtársainkra. Közis-
mert, hogy az egykori mélységi felderítők feladatai végrehajtásának fontos eszköze 
volt az ejtőernyő, hiszen ennek segítségével juttatták őket célba, pontosabban a vég-
rehajtás körzetébe, s ez nincs másként napjainkban sem. Arra is élénken emlék-
szem, amikor 1969-ben befejeztük tanulmányainkat a Kossuth Lajos Katonai Főisko-
la csapatfelderítő szakán, irigykedéssel vegyes tisztelettel tekintettünk azokra a baj-
társainkra, akik a 34. Önálló Felderítő Zászlóaljhoz kerültek beosztásba, Szolnokra. 

 
Az ejtőernyősök elismertségét és sikerét azonban nem adják ingyen, mindany-

nyian jól tudjuk, hogy azért keményen meg kell dolgozni. Az ejtőernyős katonákat a 
más alakulatoknál szolgálókhoz képest a lényegesen nagyobb fizikai állóképesség, a 
kiemelkedő koncentráló képesség, a kiváló szakmai és pszichikai felkészültség, va-
lamint a rendkívül szoros bajtársi összetartó erő jellemzi, ami elengedhetetlen ahhoz, 
hogy feladataikat a feltételezett ellenség mélységében eredményesen végre tudják 
hajtani. 

 
Talán nem véletlen, hogy éppen a 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóaljnál és a 34. 

Önálló Felderítő Zászlóaljnál annak idején szolgálatot teljesített tisztektől indult el az 
a kezdeményezés, amelynek eredménye 1989-ben a Veterán Ejtőernyős Szövetség, 
majd 1991. április 13-án a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége megalakulása 
lett. A MEBSZ tagságának legnagyobb, mondhatnánk alapvető bázisát, azóta is a 
Magyar Honvédség ejtőernyős kiképzést folytató katonái biztosítják, ugyanakkor a 
Szövetség eredményesen és hatékonyan fogja össze az ejtőernyőzéssel foglalkozó 
civil szervezeteket is. Sőt, tevékenysége nemzetközi szintű elismerésének és kiter-
jedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően 2010-ben Szolnokon megrendezhette 
az Európai Ejtőernyős Szövetség éves konferenciáját. 

 
A Felderítők Társasága ezért is fogadta örömmel egyik elnökségi tagunk ja-

vaslatát, hogy tegyük intézményessé a kapcsolatot a két sok közös értékkel bíró 
szervezet között és kössünk együttműködési megállapodást az ejtőernyős bajtársa-
inkat összefogó szervezettel, amire 2007-ben került sor. Az együttműködési megál-
lapodás alapján képviselőink kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein, a 
közös megemlékezéseken, konferenciákon, bemutatókon, koszorúzásokon. Ezek 
sorából is kiemelkedik az évente – a Magyar Ejtőernyősök Napja alkalmából márci-
usban, illetve a Felderítők Napja alkalmából novemberben – megtartásra kerülő ren-
dezvénysorozat. 
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Egyesületünknek és a Szövetségnek sok hasonló, sokszor közös tennivalót je-
lentő célkitűzése van: mindkét szervezet fontos feladata a szakmatörténeti hagyo-
mányok ápolása, az aktív kapcsolat fenntartása az egykori és a jelenlegi ejtőernyő-
sök, illetve felderítők között, amiben komoly segítséget jelent az a tény is, hogy sok 
bajtársunk egyaránt tagja mindkét szervezetnek. De ugyanilyen fontos feladatunk a 
nehéz élethelyzetbe került bajtársaink megsegítése, valamint a kegyeleti tevékeny-
ség is. 

 
A Felderítők Társasága Elnöksége nevében megerősíthetem, hogy valameny-

nyien tisztelettel és elismeréssel tekintünk azokra a példaértékű emberi kapcsolatok-
ra és bajtársi szellemre, amelyet a MEBSZ rendezvényein tapasztaltunk. Szerveze-
tük valóban bajtársi szövetségként működik – a szó legnemesebb értelmében! És 
ebben a Szövetségben különösen két dolognak van kiemelt becsülete: a szakmai-
ságnak és a rendkívül bonyolult feladatot végrehajtó embernek. 

 
 
Tisztelt Ejt őernyős Bajtársak! 
 
A Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület Elnöksége és teljes tagsága 

nevében kívánom Önöknek a 20. évforduló alkalmából, hogy a jövőben is őrizzék 
meg példaértékű bajtársi összetartó erejüket, érjenek el további kiemelkedő sikereket 
a hazai és a nemzetközi ejtőernyőzés területén! Derűs égboltot és jó szelet 
Valamennyiüknek! 
 
 
 

Budapest, 2011. január 18. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok 
 elnök 
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A Szövetséggel együttm űködő önkormányzatok és vezet őik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest XII.  
kerület 

 

 

 
 

Kovács Lajos alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hajdúsámson   
 
 
 
 
 
 

 

Hamza Gábor Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipolyszalka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 Józsa János Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Isaszeg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hatvani Miklós Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kéthely  
 

 
 
 
 
 
 
Sipos Balázs Polgármester 
 

 
 
 
 



 177 

 
 
 
 
 
 
 
 

Letkés  
 

 
 
 
 
 
 
Kovács István Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pápa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Áldozó Tamás Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Székesfehérvár  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cser-Palkovics András  
Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnok  
 

 
 
 
 
 
 
 

Szalay Ferenc Polgármester 
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A MEBSZ külföldi kapcsolatai 
 

  Magyar Ejt őernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) 
az Európai Ejt őernyős Szövetség (UEP) tagja 

 
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) 2005-ben 
csatlakozott az Európai Ejtőernyős Szövetséghez (UEP), melynek 
tagjai Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolor-
szág és megfigyelőként Ausztria. 
 A nemzeti szövetségek éves rotációban látják el a szövetség (UEP) 
soros elnökségét, melynek részeként elkötelezettek egy nemzetközi 
célba ugró verseny és egy éves kongresszus rendezésére.  

 
A MEBSZ 2009-ben töltötte be az elnöki tisztet és rendezte meg az UEP éves 

versenyét, valamint éves kongresszusát Szolnokon, a Honvédelmi Minisztérium és a 
BEOSZ pénzügyi támogatásával, a szolnoki katonai szervezetek hatékony segítsé-
gével. A versennyel kapcsolatos szervezési feladatok Kiss Antal nyugállományú őr-
nagyra, míg a kongresszushoz kapcsolódó szervezési feladatok Kereszturi László 
nyugállományú ezredesre hárultak. 
 

Európai Ejt őernyős Szövetség 
2009. évi Nemzetközi Ejt őernyős Célbaugró Verseny 

Szolnok, 2009. július 08.-13. 
 
Az Európai Ejtőernyős Szövetség (UEP) 2009. évi Nemzetközi Ejtőernyős Versenye 
Szolnokon, 2009. július 08. és 13. között került végrehajtásra. A verseny rendezési 
jogát ez évben, az UEP soros elnöki tisztét ellátó Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szö-
vetsége (MEBSZ) kapta meg. A verseny a vele egy időben zajló V. Honvéd Kupa, 
„Hüse Károly” ejtőernyős emlékversennyel együtt került lebonyolításra a Szandasző-
lősi Sportrepülőtéren.  
 

 
A Honvéd Sportrepülő Egyesülettel (HSRE) kö-
tött megállapodás értelmében két külön lebonyo-
lított, értékelt, és díjazott versenyről volt szó, 
amelynek két mezőnye volt, de egy közös szer-
vező gárdája.  

 
 

 
 

A végrehajtott verseny legfontosabb jelzője 
a „népes”, hiszen Magyarország legnépe-
sebb ejtőernyős mezőnye indult el Szolno-
kon, ahol 83 ejtőernyős mérte össze tudá-
sát, melyből 32 fő az UEP színeiben ver-
senyzett. 
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A 2009-évi versenyre 8 tagország (Ciprus, Franciaország, Németország, Görögor-
szág, Magyarország, Lengyelország, Portugália és Spanyolország) küldött csapatot. 
Az UEP kiemelt rendezvényét megtisztelte jelenlétével a Szövetség állandó főtitkára, 
Eric Fouletier is.  
 

A szélsőséges szeles időjárás ellenére is értékelhető versenyt sikerült elérniük 
a szervezőknek. A teljes mezőny végrehajtott 6 sorozatot, ami 498 versenyugrást 
jelentett. A hazai versenyzők szempontjából a verseny sikeres volt, mert a következő 
évre vonatkozó sportminősítéseket is meg lehetett szerezni. A külföldiek számára 
szintén sikeres volt, mert széles nemzetközi porondon léphettek fel, a sok csapat és 
versenyző révén lehetőség volt az igazi vetélkedésre. A közös munka példa értékű 
volt a verseny során, mely olyan rendezvényt eredményezett, ami nagy valószínű-
séggel egyedi lesz még sok évig hazánkban. A két főszervező (HSRE-MEBSZ) mel-
lett az előkészítésben, a levezetésben nagy szerepet kaptak a szolnoki katonai szer-
vezetek is.  
 
 
Eredmények: 
 
Egyéni célba ugrás : 
 
1, Hotopp, Oliver, Németország 
2, Mészárovics György nyá. tzls.   
    Magyarország (egyúttal  
    teljesítette a 15 000 ugását is). 
3, José Lago Rubio, Spanyolország 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csapat célba ugrás :  
 
1, Magyarország MEBSZ, 
2, Spanyolország FENASVPE 
3, Németország LL/LTS 
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Az UEP XIX. Kongresszusa 
2009. szeptember 21-26. 

 
 

A magyar ejtőernyősök így, a soros elnöki tisz-
tet ellátó,  Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 
(MEBSZ) életében kiemelten fontos eseményre került 
sor 2009. szeptember 21-26 között Szolnokon. Az Eu-
rópai Ejtőernyős Szövetség (UEP), - melynek tagjai: 
Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Len-
gyelország, Magyarország, Németország, Olaszor-
szág, Portugália, Spanyolország és megfigyelőként 
Ausztria nemzeti szövetségei, - Szolnokon, az MH Bé-
ketámogató Kiképző Központ (BTKK) bázisán rendez-
te éves, XIX. Kongresszusát a MEBSZ szervezésé-
ben. A rendezvény fővédnöke Dr. Vadai Ágnes a Hon-
védelmi Minisztérium államtitkára volt, védnökei: Jász- 
Nagykun Szolnok megye közgyűlésének elnöke és 
Szolnok megyei jogú város polgármestere voltak.  

 
A delegációk 2009. szeptember 21.-én a délutáni, esti órákban érkeztek meg 

a Béketámogató Kiképző Központ objektumába, és az este vacsorával ismerkedés-
sel és baráti beszélgetéssel telt, mely előtt már az első, elnöki koordinációs értekez-
let is levezetésre került. 

 

 
A rendezvény ünnepélyes megnyitójára szeptember 22-én került sor a BTKK 

objektumában. A megnyitó részeként a nemzeti himnuszok elhangzását és a nemzeti 
zászlók felvonását követően Orosz Zoltán vezérőrnagy, a MH ÖHP törzsfőnöke kö-
szöntötte a kongresszus résztvevőit. A megnyitó ünnepséget követően a szolnoki 
katonai szervezetek parancsnokai adtak tájékoztatót egységeikről, majd az alakula-
toknak is helyet adó Ittebei Kis József hadnagy Helikopterbázison statikus és dinami-
kus bemutatót tartottak a kongresszus résztvevői számára, beleértve az ejtőernyős 
ugrást is, valamint ízelítőt adtak az ott települt katonai szervezetek gyakorlati kikép-
zéséről és tevékenységéről. 

 A bemutatókat követően, indító értekezletként, az UEP elnökség (elnök, főtit-
kár, kincstárnok) beszámolói hangzottak el. 
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 Az első munkanap zárásaként a városháza dísztermében Szolnok megyei jo-
gú város alpolgármestere fogadta a delegációkat, és adott tájékoztatást a város éle-
téről. 
 

A kongresszus további napjain, a szakmai programokon (tagországok beszá-
molói, kongresszus témájának kidolgozása, valamint javaslatok megvitatása, határo-
zatba foglalása) túl bemutatásra került Magyarország, illetve a szűkebb régió. Így 
Budapest (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budai Vár, IRM Nemzetközi Oktatási 
Központ, Országház), Kecskemét (Repülőbázis, város), Kecel (Haditechnikai park), 
Hajós (tájház, pincesor), illetve Martfű (Termál Hotel és Fürdő). 

A kongresszus zárására szeptember 25-én a Megyeháza dísztermében került 
sor, ahol megtörtént az elnökség, és az UEP zászlójának átadása a Ciprusi Nemzeti 
Ejtőernyős Szövetség részére. A hivatalos ceremóniát követően a BTKK éttermében 
került sor a záró vacsorára, emléktárgyak átadására, melyet a szolnoki „HEMO” által 
biztosított színvonalas műsor kísért.  

A kongresszus sikeres előkészítése és levezetése érdekében a MEBSZ mun-
kacsoportot hozott létre, melyet Keresztúri László nyá. ezredes, a MEBSZ alelnöke 
vezetett. A munkacsoport összeállításánál, illetve a rendezvény lebonyolításánál ki-
emelt szerep jutott a MEBSZ Szolnoki Szervezetre, melyet az kiemelkedően látott el. 

A kongresszus elnöke Dr. Boda József r. dandártábornok, igazgatója  
Dr. Sipos István nyá. r. ezredes gazdasági felelőse és a női program vezetője  
Pusztaházi István volt. A kongresszusi irodát Kiss Antal nyá. őrnagy vezette, a tech-
nikai csoport vezetője Cseklán István őrnagy volt. A Béketámogató Kiképző Központ 
parancsnoka Apáti Zoltán őrnagy és a központ személyi állománya kiemelkedően 
hajtotta végre a kongresszus mindenoldalú biztosítását.    

 
Úgy a kongresszus, mint a verseny a Honvédelmi Minisztérium és a BEOSZ 

hathatós anyagi, pénzügyi és erkölcsi támogatásával, valamint a szolnoki katonai 
szervezetek aktív részvételével került lebonyolításra.  
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Osztrák Ejt őernyősök Bajtársi Szövetsége 
 

A MEBSZ a székesfehérvári Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesü-
letének köszönhetően, 1993-ban került kapcsolatba az Osztrák Bajtársi Szövetség-
gel majd az Osztrák Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségével, vitéz Horváth József repü-
lő dandártábornokon keresztül. Horváth József székesfehérvári születésű, mint repü-
lő levente sebesült meg a II. világháborúban a Kéthelynél folyó harcok során. Sérülé-
sét Ardai József egyesületünk tagja, a volt vitéz Bertalan Árpád Ejtőernyős Zászlóalj 
ejtőernyős egészségügyi katonája látta el. Horváth József, aki osztrák területen esett 
fogságba, kint maradt és az osztrák hadseregből vonult nyugállományba. 1992-ben 
érkezett rokonlátogatásra, Székesfehérvárra és egy véletlen találkozásnak köszön-
hetően ismertek egymásra Ardai Józseffel. Horváth József abban az időben az ÖKB 
burgenlandi területi elnökeként tevékenykedett. Az osztrák kapcsolata egyesületünk-
nek így kezdődött, minden évben kölcsönösen megtiszteljük egymás rendezvényeit, 
és elismerésben részesítjük az együttműködésünk során kiemelkedő munkát végző 
tagjainkat. Eric Müllerrel az ÖKB dél-ausztriai elnökével és több területi elnökkel, 
Horst Römerrel az ejtőernyős szövetség elnökével valamint Viktor Vitalival a bécsi 
veterán ejtőernyősök elnökével folyamatos telefon és internet kapcsolatunk van. A 
2011.08.06-ra a 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj Hagyományőrző és Toborzó ren-
dezvényre, Mannfréd Uregg eje. ezredes Viktor Vitali helyettese jelezte kilenc fővel 
érkezésüket, illetve az ÖKB részéről kaptunk visszajelzést öt fő érkezéséről.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 Repülő és Ejtőernyős Emlékmű avatása 
v. Horváth József, Válóczi István ezds. Göncz Árpád köztársasági elnök segédtisztje,  

Balsay István polgármester, Ardai József veterán ejtőernyős 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 ejtőernyős találkozó Börgöndön az Osztrák Bajtársi Szövetség (ÖKB) dél-Ausztriai küldöttsége,  

Eric Müller elnök (középen) vezetéséve 
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MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE 
 

közhasznú szervezet 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

1. § 
 

A Szövetség neve, székhelye, m űködési területe, jogállása és jelvénye 
 

1.1. A Szövetség teljes neve: Magyar Ejt őernyősök Bajtársi Szövetsége , 
rövidítése: MEBSZ, angol nyelvű megnevezése: Fellowship Association of Hungarian 
Parashutists (rövidítése FAHP) 

 
1.2. A Szövetség székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 21. 1531 Bp.   
Pf. 28. 
 
1.3. A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság egész területe, va-

lamint a nemzetközi kapcsolattartás vonatkozásában külföldi államok. 
 
1.4. A Szövetség jellege: a Szövetség jogi személy , közhasznú szervezet . 
 
1.5. A Szövetség társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 4100 (Fővárosi   
Bíróság 9.Pk.66.995/1991/1 joger ős határozata 1991.12.10.). 
 
1.6. A Szövetség jelvénye: kör alakú kék mezőben a kontúron Magyar Ejtőer-

nyősök Bajtársi Szövetsége nagybetűs, aranyozott felirat, két aranyozott szárny kö-
zötti körben piros-fehér-zöld nemzeti zászló, felette fehér ejtőernyő kupola ezüst (fe-
hér) zsinórzattal. 
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2. § 
 

A Szövetség céljai és közhasznú tevékenysége 
 

2.1. A Szövetség céljai . 
2.1.1. A nemzeti katonai-, és sport ejtőernyős hagyományok ápolása:  
- a bajtársiasságon alapuló összetartozás érzésének fenntartása, elmélyítése;  
- hagyományápoló kulturális rendezvények lebonyolítása, illetve azok szervezé-

sében való közreműködés.  
2.1.2. A katonai és sport ejtőernyőzés magyarországi történetének kutatása,   
      feldolgozása: 
- az ejtőernyőzés írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, megóvása;  
- a kutatási eredmények rendszerezése, megjelenítése és közreadása írott, 

vagy elektronikus formában, kiállítás révén.  
2.1.3.  Ejtőernyős sporttevékenység.  
2.1.4. Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése. 
2.1.5.  Nemzetközi kapcsolatokon keresztül elősegíteni az euro-atlanti integrációt. 
2.1.6. Tevékenységével elő kívánja segíteni a Szövetség társadalmi elismertsé-

gének növelését, tagjai érdekeinek képviseletét. 
 

2.2. A Szövetség a 2.1.1.-2.1.6. pontokban megfogalmazott célok érdekében, a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdésében meg-
jelölt közhasznú tevékenységek közül a következő közhasznú tevékenységeket fejti 
ki: 

- tudományos tevékenység, kutatás;  
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  
- kulturális örökség megóvása;  
- euro-atlanti integráció elősegítése;  
- ejtőernyős sporttevékenység segítése és folytatása.  

 
2.3.   A Szövetség a fentiekben megjelölt céljai megvalósítása érdekében: 

 
2.3.1. Felkutatja azokat, az ejtőernyőzéssel kapcsolatos írott és tárgyi emlékeket, 

amelyek a HM Hadtörténeti Intézetnél és Múzeumnál, a ZMNE tudományos könyvtá-
rában és más intézményekben, magánszemélyeknél fellelhetők.  
 

2.3.2.Kezdeményezi, illetve támogatja az ejtőernyős témájú rendezvényeket, 
együttműködik azokkal az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján nyil-
vántartásba vett társadalmi szervezetekkel, amelyek a nemzeti katonai és sport ejtő-
ernyős hagyományok, értékek megőrzését tűzték ki célul. 
 

2.3.3. Javaslatot tesz az illetékes szerveknek az ejtőernyőzéssel kapcsolatos idő-
szerű feladatok megoldására. A tagság kezdeményezéseit megvitatja, amennyiben 
hasznosnak ítéli, úgy az adott kérdésben illetékes szervekhez továbbítja. 

A Szövetség hatékony együttműködést alakít ki és tart fenn a Honvédelmi Minisz-
térium és a Magyar Honvédség illetékes szerveivel és szervezeteivel, valamint az 
érdekképviseleti és más szervezetekkel.  

A Szövetség céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan ha-
zai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal 
és szövetségekkel, amelyek segítik a Szövetség eredményes működését és céljai-
nak megvalósítását.  
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2.3.6. A Szövetség működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvá-
nosságát szakfolyóiratokban, egyéb sajtótermékekben és saját honlapján való közzé-
tétel útján biztosítja. 

 
2.3.7. Tanulmányokat dolgoz ki, felkérésre megszervezi a tanulmányok társadal-

mi vitáját,  felkérésre szakértői szerződéses munkát vállal. 
 
2.3.8. Kezdeményezi a Szövetségben eredményes társadalmi munkát végző tag 

elismerését az arra jogosult szervnél. 
 
2.3.9. A Szövetség, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül 

más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
2.3.10. A Szövetség, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meg-
határozott tevékenységére fordítja. 

2.3.11. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szer vezete   
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt .  
 
2.3.12. A Szövetség, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatá-

sait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 
 
 

3. § 
 

A Szövetség tagsága 
 
3.1. A Szövetség tagságát a rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagok  alkotják. 
 
3.2. A Szövetség rendes tagja  lehet minden olyan természetes személy, aki  
- ejtőernyős ugrással rendelkezik,  
- mindazok, akik az ejtőernyőzéshez egyéni érdeklődésük, vagy bajtársi kap-

csolatok folytán kötődnek és  
- elfogadja a Szövetség Alapszabályát; céljait, szellemiségét, valamint érték-

rendjét.  
 
3.3. Minden tag felvételéről – írásbeli kérelme alapján – a tagszervezeti elnökség   
       egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. 
 
3.4. A Szövetség rendes tagjának jogai: 
- szavazati joga van;  
- részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein, a Küldöttközgyűlés 

határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt 
nyilváníthat a Szövetség működésével kapcsolatban;  

- tájékoztatást kérhet a Szövetség tevékenységéről;  
- részt vehet a tisztségviselők választásán és tisztségre megválasztható;  
- indítványt tehet a küldöttközgyűlés napirendi pontjaira, illetve a küldöttközgyű-

lés és a bizottságok rendkívüli összehívására;  
- részesülhet a Szövetség támogatásaiban;  
- betekinthet a Szövetség irataiba.  
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3.5. A Szövetség rendes tagjának kötelességei: 
- köteles a Szövetség Alapszabályát és határozatait betartani, elősegíteni célja-

inak megvalósítását;  
- a Küldöttközgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíjat határidőben 

megfizetni.  
 

3.6. Pártoló tag  lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint     
       jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki / amely a Szövetség 

Alapszabályát elfogadja és annak megvalósítását akár személyes közreműködéssel, 
akár pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás nyújtásával elő kívánja segíteni. 

A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik, de tisztségre 
nem választható és szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei meg-
egyeznek a rendes tagokéval. 

 

3.7. Tiszteletbeli tag  lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki az ejtőer-
nyőzés valamely területén tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett és ennek 
elismeréseként a Szövetség vezetősége a tiszteletbeli tagok sorába iktatja. 

 

3.8. A tagsági jogok gyakorlása :  
- a természetes személy tagok jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják;  
- a pártoló jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogai-

kat törvényes képviselőik útján gyakorolják.  
- a magyar állampolgárságú tiszteletbeli tagot a rendes taggal azonos jogok ille-

tik meg, azzal a különbséggel, hogy szakmai kérdésekben csak véleménynyil-
vánítással élhet, közgyűlésen részt vehet, tanácskozási joggal rendelkezik, 
tisztségviselőnek nem választható. Kivételt képez a tiszteletbeli elnöki cím.  

- külföldi állampolgárságú tiszteletbeli tagra ugyanez érvényes azzal a különb-
séggel, hogy kedvezményekre, támogatásra nem tarthat igényt. 

 

3.9. A Szövetség tagjának tagsági viszonya megsz űnik : 
- A tagsági viszonyról a tagszervezeti elnökségnek írásban benyújtott kilépés-

sel. A kilépő tag kilépettnek tekinthető a tagszervezeti elnökséghez megkül-
dött lemondó nyilatkozatával. A tagszervezeti elnökség a következő Küldött-
közgyűlésen tájékoztatja a jelenlevőket a kilépett tagokról. 

- A tagszervezeti elnökségi döntés alapján történő kizárással, amennyiben a tag 
több mint egy évi tagdíjjal hátralékban van. A tagdíj megfizetésének elmulasz-
tása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezett-
ség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a 
tagdíjat és a tagszervezeti elnökség a díjhátralék megfizetésére előzetesen 
felszólította, és a felhívás eredménytelen maradt. A tagszervezeti elnökség ki-
zárja azt a természetes személy tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtan-
dó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. A kizárási in-
dítványt tárgyaló elnökségi ülésre az érintett tagot meg kell hívni. A kizárt tag 
a kizárással kapcsolatos határozat ellen, 15 napon belül az Szövetség Kül-
döttközgyűléséhez írásban benyújtott fellebbezéssel élhet.  

- A Szövetség elnökségi döntése alapján kizárhatja azt a tiszteletbeli tagot, aki 
valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy sú-
lyosan megszegi, illetőleg, ha a szervezet céljával, szellemiségével vagy az 
Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.    

- Törléssel a tag halála esetén, vagy pártoló jogi személy tag jogutód nélkül 
megszűnik.  

- A Szövetség megszűnésével. 
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4. § 
 

A Szövetség szervezete 
 
A Szövetség szervezeti keretei között az alábbi szervek működnek: 
4.1. Küldöttközgyűlés. 
4.2. Elnökség. 
4.3. Tagszervezetek. 
4.4. Ellenőrző Bizottság. 
4.5. Kegyeleti Bizottság. 
4.6. Tanácsadó Testület. 
4.7. A Szövetség ad hoc bizottságokat is létrehozhat, a Küldöttközgyűlés által 

kezdeményezett témakörökben. 
 

4.8. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója {Ptk. 685. § b) pont}, élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt.  
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tár-
sadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő ok-
iratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
4.9. Határozatok és nyilvánosság. 
 
4.9.1. A Szövetség vezető szerveinek döntéseit az Elnökség összegyűjti a ha-

tározatok tárában. 
Ebben nyilvántartják a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és 

ellenzők számarányát, és ha lehetséges személyét is. 
 
4.9.2. Az elnök gondoskodik a Szövetség döntéseinek az érintettekkel való 

közléséről írásban vagy szóban, igazolható módon.  
 
4.9.3. A testületi szervek döntéseit a Szövetség a székhelyén elhelyezett hir-

detőtáblán hozza nyilvánosságra. 
 
4.9.4. A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki bete-

kinthet a Szövetség székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Ezen iratokba való 
betekintés csak akkor korlátozható, vagy kizárható, ha a betekintés a személyiségi 
jogot, vagy az adatvédelmet sérti. 

 
4.9.5.   A Szövetség működési módjáról, szolgáltatásai igénybevételének 

módjáról, továbbá beszámolóinak tartalmáról időszaki kiadványokban, a 
www.mebsz.hu honlapon, és a székhelyen kifüggesztett hirdetőtáblán tájékoztatja a 
nyilvánosságot.  
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5. § 
 

A Küldöttközgy űlés 
 
5.1. A Küldöttközgy űlés a  Szövetség legf őbb szerve .  
A Küldöttközgyűlést a Szövetség elnöksége, a tagszervezetek elnökei, és tag-

szervezetenként minden 10 tag után egy küldött alkotják.  
A küldöttközgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni : a hely, az 

időpont és a napirendi pontok közlésével, a meghívót legalább 10 nappal a küldött-
közgyűlés előtt ki kell küldeni, és közzétenni a Szövetség honlapján.  

A Küldöttközgyűlést összehívó meghívóban ismertetni kell a határozatképte-
lenség esetére megismételt Küldöttközgyűlés időpontját is, valamint azt a tényt is fel 
kell tüntetni, hogy a megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetle-
nül az eredeti meghívóban megjelölt napirendi pontok tekintetében határozatképes. 
A megismételt Küldöttközgyűlés időpontja az eredeti Küldöttközgyűlés napjára is es-
het. 

 
5.2. A Küldöttközgy űlés összehívása az elnök feladata.  
 
5.3. A Küldöttközgyűlés elnöki funkció it az Szövetség mindenkori elnöke, tá-

volléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja.  
A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv  készül, amelyet az elnök és két, a Kül-

döttközgyűlés által megválasztott tag hitelesít.  
A Küldöttközgyűlés határozatai t a Határozatok Könyvében, azok rendelkező 

részének, hatályának, sorszámának, meghozataluk dátumának, az azt megszava-
zók, ellenzők, illetve a tartózkodók számának feltüntetésével kell nyilvántartani. 

 
5.4. A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes , ha azon a szavazati joggal bí-

ró küldöttek többsége (50% + 1 fő) jelen van. A Küldöttközgyűlésen az Szövetség 
rendes tagja, amennyiben nem küldött, tanácskozási joggal részt vehet. Az Szövet-
ség pártoló tagja a Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt. 

 
5.5. Rendkívüli ülést   
- a Szövetség elnökének, illetve 
- a tagság egyharmadának kezdeményezésére, - amennyiben az összehí-

vás célját és okát írásban megjelölik - hívható össze,         
- össze kell hívni a Küldöttközgyűlést, ha azt az arra jogosult szerv (bíróság) 

elrendeli.  
 
5.6. A Küldöttközgy űlés határozatait egyszer ű többséggel (jelenlevő kül-

döttek 50 százaléka plusz egy fő), nyílt szavazással hozza.   
Nyílt szavazással kell megválasztani az Szövetség tisztségviselőit.  
Minősített , azaz kétharmados többség szükséges a Szövetség Alapszabá-

lyának elfogadásához, módosításához, a tag kizárásával kapcsolatos határozathoz 
és a Szövetség feloszlásának kimondásához.  

 
5.7. A Küldöttközgyűlés ülései nyilvánosak. A Küldöttközgyűlés nyilvánossága 

– a szükséges mértékig – csak személyes adatok, vagy a személyiségi jogok védel-
me, avagy jogszabályban előírt kötelezettség alapján korlátozható. 

Az elnök a Küldöttközgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társa-
dalmi, gazdasági szervezetek képviselőit, illetve természetes személyeket. 
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6. § 
 

A Küldöttközgy űlés kizárólagos hatásköre 
 

A Küldöttközgyűlés hatásköre a következőkre terjed ki: 
 
6.1. Az Szövetség Alapszabályának elfogadása és megváltoztatása. 
6.2. Az Szövetség elnökének, alelnökének, az elnökségnek, a bizottságok ve-

zetőinek és az elnökségi tagok megválasztása és visszahívása. 
Az Elnökséget vagy az Elnökség bármely tagját a Küldöttközgyűlés abban az 

esetben jogosult e tisztségből visszahívni, ha az Elnökség, vagy az Elnökség bár-
mely tagja ismételt figyelmeztetés ellenére az Szövetség céljának elérését súlyosan 
veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy, ha az e tisztségből eredő feladatok ellátását 
ismételten, figyelmeztetés ellenére elhanyagolja. 

6.3. A Szervezeti Működési Szabályzat (SzMSz) elfogadása. 
6.4. A Szövetség éves költségvetésének és az Elnökség éves beszámolójá-

nak elfogadása, továbbá az Szövetség éves beszámolójának jóváhagyása és ez 
alapján a közhasznúsági jelentés elfogadása. 

6.5. A Szövetség más szövetséghez, egyesülethez, vagy társasághoz történő 
csatlakozásának eldöntése. 

6.6. Emlékérem és díj alapítása 
6.7. A tagsági díj éves összegének megállapítása. 
6.8. A Szövetség feloszlásának kimondása  
 
 

7. § 
 

Az Elnökség 
 

7.1. Az Elnökséget a küldöttközgy űlés választja meg, négy év id őtartamra , 
amely magába foglalja az elnök öt, a két alelnök öt, a bizottságok vezet őit, az Ejtő-
ernyős Bajtársainkért Alapítvány kuratóriumának elnök ét, továbbá hét tag ot, 
akik közül az egyik elnökségi tag látja el a pénzügyi referensi feladatok at.  

Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan ügy eldöntése, illetve elinté-
zése, amely nem tartozik a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  

 
Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- Az Elnökség készíti elő a küldöttközgyűlés munkáját és gondoskodik a ha-

tározatok végrehajtásáról,  
- Az Elnökség felelős az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés össze-

állításáért, amelyet az elnök terjeszt elő a küldöttközgyűlésen,  
- Az Elnökség felelős a Szövetség éves munkaprogramjának elkészítéséért 

és az abban foglaltak végrehajtásáért. Javaslatokat és programtervezete-
ket terjeszt elő, a döntést követően irányítja azok végrehajtását. Összefog-
ja és irányítja a tagszervezetek és a bizottságok tevékenységét.  

- Emlékérem és díj adományozása  
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7.2. Az Elnökség két küldöttközgyűlés között irányítja és ellenőrzi a Szövetség 
munkáját. 

7.3. Az Elnökség tevékenységéről a küldöttközgyűlésen beszámolni tartozik. 
7.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.  
Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás 

akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelő-
zően írásban, vagy elektronikus levélben, és a honlapon történő közzététel módján 
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha 
az Elnökség tagjainak legalább a fele plusz egy fõ részt vesz az ülésen. 

7.5. Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a titkár, mint jegyzőkönyvve-
zető ír alá. 

7.6. Az Elnökséget a Szövetség elnöke vagy írásbeli javaslattal legkevesebb 9 
vezetőségi tag hívhatja össze. 

7.7. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 
 
 

8. § 
 

Az Szövetség elnöke és alelnökei 
 

8.1. Az Szövetség elnökét és két alelnökét a küldöttközgyűlés választja, négy 
év időtartamra. Az elnök gondoskodik a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtá-
sáról, irányítja és vezeti az Szövetség munkáját a küldöttközgyűlések közötti idő-
szakban. 

8.2. A Szövetséget a hatóságok, és más szervek előtt az elnök képviseli. 
8.3. Az elnök, vagy az általa kijelölt személy képviseli a társaságot minden 

olyan rendezvényen és szervezetben, ahol a képviseletre szükség van.  
8.4.    Az alelnökkel és a küldöttközgyűlés által megválasztott pénzügyi refe-

renssel együttesen gyakorolja az Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési, utal-
ványozási jogot.  

A rendelkezési jog gyakorlásához az elnök, az alelnök és a pénzügyi referens 
közül bármelyik két személy aláírása szükséges. 

 
8.5. Az Szövetség elnöke – távollétében a kijelölt alelnök – jogosult:  
- a soros és a rendkívüli küldöttközgyűlést összehívni; 
- soron kívül az Elnökséget és a bizottságokat összehívni; 
- a küldöttközgyűlést, az Elnökség üléseit vezetni; 
- az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 

kérdésekben dönteni és intézkedni; 
- a bizottságok működési rendjét és tagjainak számát jóváhagyni; 
- a pénzügyi kifizetéseket ellenjegyezni 
- az ad hoc bizottságok beszámolóit jóváhagyni.  
 
8.6. Az elnököt akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök helyettesíti, aki az el-

nök jogait ilyen esetben korlátozás nélkül gyakorolja 
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9. § 
 

A tagszervezetek, a bizottságok és a Tanácsadó Test ület 
 
9.1. A Szövetség szervezeti keretei közt az tagszervezetek és bizottságok  

működnek. 
 
9.1.1. Tagszervezetek : a Szövetség tagszervezeteit az önszerveződés elve 

alapján hozza létre. A tagszervezetek saját tagnyilvántartással rendelkeznek, önálló-
an gazdálkodnak és szervezik programjaikat.  

A tagszervezet tagjai közül legalább háromf ős elnökség et választ. 
A tagszervezet vezetője az elnökségi ülés állandó meghívottja.  
Tagszervezetek:  
Budapest, Szolnok, Eger, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Pápa, Sze-

ged, Székesfehérvár, Veszprém, Pécs, Rendvédelmi, ZMNE.  
 
9.1.2. Ellenőrző Bizottság 
 
9.1.3. Kegyeleti Bizottság  a hősi halottak, mártírok síremlékeinek gondozá-

sa, évfordulós kegyeleti megemlékezések szervezése, szövetségi tagok elhunytakor 
kegyeleti tevékenység végzésének céljából. 

 
9.2.  A bizottságok vezet őit a Küldöttközgyűlés választja négy évre az Szö-

vetség tagságából.  
A bizottságok tagjai  a Szövetség tagságából, a bizottságok vezetőinek felké-

rése alapján kerülnek ki. 
 
9.3. Nem lehet a bizottságok elnöke vagy tagja  az a személy, aki 
a) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányu-

ló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 

b) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkö-
tés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Szövetség 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak meg-
felelő cél szerinti juttatást; 

c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; 
 
9.4. A bizottságok és a Tanácsadó Testület önállóan kész ítik el m űködési 

rendjüket . 
 
9.5. A 9.1.2. pontban megjelölt Ellenőrző Bizottságra az alábbi részletszabá-

lyok érvényesek: 
9.5.1. Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség Alapszabályában rögzített 

tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevé-
kenység felügyelete. Működéséért a küldöttközgyűlésnek felel. 

9.5.2. Az Ellenőrző Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekint-
het, azokat megvizsgálhatja. 

9.5.3. Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a küldöttközgyűlés 4 évre 
választja meg. 

9.5.4. Az Ellenőrző Bizottság elnökét a Szövetség választott testületeinek ülé-
seire tanácskozási joggal meg kell hívni. 
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9.5.5. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer 
ülésezik, mely ülést az Ellenőrző Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 
nappal írásban, vagy elektronikus levélben hív össze a napirend egyidejű írásbeli 
közlésével.  

Az Ellenőrző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 fő je-
len van.  

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
9.5.6. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik 

a Küldöttközgyűlést tájékoztatni. 
 
9.5.7. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet 

tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:  
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet ér-

dekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé. 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
9.5.8. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítvá-

nyára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határ-
idő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Bizott-
ság is jogosult. 

 
9.5.9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg az Ellenőrző Bizottság köteles haladékta-
lanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.  

 
9.6.  Nem lehet az Ellen őrző Bizottság elnöke vagy tagja , az a személy, aki  
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejté-

sére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki ál-
tal megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, lé-
tesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
9.7. A felmerülő feladatok függvényében a Szövetség rendes és pártoló tagja-

iból további ad hoc bizottságok is létrehozhatók, amelyek vezetőit és tagjait az Elnök 
kéri fel. 

 
9.8. Az Elnökség munkáját a Tanácsadó Testület  (TT) segíti, elnökét és tag-

jait a Küldöttközgyűlés választja meg. A Tanácsadó Testület elnöke, vagy képviselője 
a MEBSZ vezető testületeinek ülésén tanácskozási joggal vesz részt.  
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10. § 
 

A vezető tisztségvisel őkre (az elnökségi és bizottsági tagokra) vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok 

 
10.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más köz-

hasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szerve-
zetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 
 

11. § 
 

A Szövetség gazdálkodása 
 

A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodó szerve zet, bevételeit, és 
azok felhasználását valamint kiadásait önállóan ter vezi és szervezi. 

11.2.  A Szövetség vagyona szövetségi hozzájárulásokból, jogi és természe-
tes személyek felajánlásaiból, támogatásaiból, pályázatokon elnyert támogatásból, 
valamint a Szövetség törvényes gazdálkodó tevékenységéből származik.  

A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivéte-
lével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben 
meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 
11.3. A küldöttközgyűlés által megállapított éves tagsági díjat minden év már-

cius 31.-ig kell befizetni a Tagszervezetnek.  
Az éves tagdíj 60%-a a tagszervezeteket illeti meg, melyet saját működésükre, 

programjaik megvalósítására használhatnak. A tagdíj 40%-val az Elnökség gazdál-
kodik.  

A tagszervezetek a befolyt tagdíjak 40%-át a tárgyév április 30-ig átutalják a 
Szövetség bankszámlájára. 

 
11.4. Tartozásaiért a Szövetség saját vagyonával felel. A tagok tagdíj fizetésé-

re kötelezettek a tárgyév március 31.-ig, de a Szövetség tartozásaiért nem felelősek. 
 
11.5. A Szövetség gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú cél-

jainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Szövet-
ség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevé-
kenységeire fordítja. 

 
11.6. A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat. 
 
11.7. A Szövetség költségvetési időszaka a megalakulás és a megszűnés 

évének kivételével az adott naptári év, amely január 1.-től december 31.-ig tart.  
 
11.8. A Szövetség költségvetési tervét jóváhagyásra a pénzügyi referens ké-

szíti elő.  
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11.9.  A Szövetség pénzügyeinek, a bank és készpénzforgalmának lebonyolí-
tását a pénzügyi referens hajtja végre. 

 
11.10.  A pénzügyi referens a Szövetség elnökének közvetlen irányításával 

tevékenykedik, összeállítja az éves számviteli beszámolót, valamint javaslatot tesz a 
költségvetési keret felhasználására. 

 
11.11. A kifizetésekről az Elnök dönt. A szükséges pénzösszegeket az Elnök 

jóváhagyása után a pénzügyi referens biztosítja a jogosultak részére. 
 
11.12. A Szövetség köteles a jogszabály alapján előírt közhasznúsági jelenté-

sét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-áig saját honlapján közzétenni. 
 
 

12. § 
 

Záró rendelkezések 
 
12.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köz-

társaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései 
megfelelően irányadók. 
12.2. Jelen Alapszabály a Szövetség 2009. december 19.-én, Budapesten tartott, 
küldöttközgyűlésén elfogadott – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szö-
veget tartalmazza.  

 
 
Budapest, 2009. december 29. 
 
 

Dr. Boda József r. ezredes elnök 
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A MEBSZ jelképei 
 
 

A MEBSZ zászlaja 
 
 

 
A zászló mindkét oldala megegyező 

 
 
Keresztúri László nyá. ezredes alelnök (2005-ben ügyvezető elnök) és a szövetség 
elnökségének kezdeményezésére 2006. március 24-én, az Ejtőernyős Fegyvernemi 
Nap alkalmából a Honvédelmi Miniszter a szövetség 15 éves tevékenységének elis-
meréseként zászlót adományozott a MEBSZ részére. A zászlót az ejtőernyős alaku-
latokkal közösen tartott ünnepségen Iváncsik Imre a Honvédelmi Minisztérium állam-
titkára adta át Szolnokon Vadászi Tibor nyá. vezérőrnagynak a MEBSZ első elnöké-
nek.  
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A MEBSZ emblémája és jelvényei  
 
 
A Szövetség jelenlegi jelvénye:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baloldalon a Szövetség jelvényének grafikája, jobboldalon a hímzett textil jelvénye látható  
 
 
 
A Szövetség jelvényének leírása: kör alakú kék mezőben a kontúron Magyar Ejtőer-
nyősök Bajtársi Szövetsége nagybetűs, aranyozott felírat, két aranyozott szárny kö-
zötti körben piros-fehér-zöld nemzeti zászló, felette fehér ejtőernyő kupola ezüst (fe-
hér) zsinórzattal.  
 
 
MEBSZ hímzett textil jelvénye: 
 
A MEBSZ hímzett textil jelvénye 2006. március 24-ére, az Ejtőernyősök Napjára ké-
szült el, 100 példányban. Az ejtőernyős társadalom Szolnokon, a fegyvernemi napon 
találkozhatott először a MEBSZ új jelvényével.  
 
Leírása: lásd fentebb a szövetség jelvényének a leírását. 
 
Mérete: átmérője 84 mm  
  
Viselése: A MEBSZ hímzett textil jelvénye a MEBSZ formaruháján, a zakó bal mell-
zsebén viselendő.  
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A Magyar Ejt őernyősök Bajtársi Szövetségének els ő jelvényei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A baloldali az előd szervezeté, a Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének a jel-
vénye, amely 1989. december 2-i megalakulásától, fogta össze a magyar katonai 
ejtőernyőzés veteránjait egészen 1991. március 13-ig. Akkor alakult át az egyesület, 
és vette fel a mai napig is használatban lévő Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövet-
sége nevet, és akkor változott meg az egyesület jelvénye is, amely a jobboldalon lát-
ható. 
 
Leírása: egy körből vízszintesen kinyúló két aranyozott szárny, a körben piros, fehér, 
zöld nemzeti zászlóval, felette kék mezőben fehér ejtőernyő kupola, aranyozott zsi-
nórzattal. 
 
Mérete: 25x25 mm 
 
 
Az Európai Ejt őernyős Unió textil karjelvénye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.E.P. Karjelvénye 
 
 

U.E.P. : UNION EUROPEENNE DES PARACHUTISTES 
 
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2005. november 17-én csatlakozott az 
Európai Ejtőernyős Szövetség (francia megnevezése és hivatalos rövidítése: UNION 
EUROPEENNE DES PARACHUTISTES (U.E.P.), az európai ejtőernyősöket össze-
fogó szervezethez. 
Az UEP karjelvénye a MEBSZ formaruháján, a zakó bal ujján, a vállcsúcstól 13 cm-
re lefelé, a zakó ujjának hossztengelyétől előre 1 cm-re felvarrva viselendő. 
 
Mérete: 60x70 mm 
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A MEBSZ formaruhája 
 
 
2005-ben a MEBSZ Elnöksége meghívást kapott az UEP szokásos éves kongresz-
szusára Franciaországba, ahol a MEBSZ felvételt nyert az Európai Ejtőernyős Szö-
vetséghez. A küldöttség tagjai a kongresszuson látott, a nemzeti ejtőernyős szövet-
ségek formaruháinak mintájára, haza térve úgy határoztak, hogy a MEBSZ részére is 
formaruhát terveznek, amelyet a MEBSZ Elnöksége az alábbiak szerint fogadott el.  
 
A formaruhát visel ők köre:  
 
A MEBSZ minden rendes, tiszteletbeli, és pártoló tagja viselheti a MEBSZ formaru-
háját az alábbi leírásban részletezettek szerint:  
 
A MEBSZ által jóváhagyott formaruha csak a MEBSZ meghatározott vezető szervé-
nek engedélyével - ami a különböző jogállású tagok felvételének jóváhagyásával va-
lósul meg – viselhető a saját nyílt, vagy zártkörű rendezvényein. Minden más, egyéb 
rendezvényeken csak a MEBSZ képviseletére hivatalosan felkért személyek viselhe-
tik a Szövetség formaruháját.  
 
A formaruha viselésének alkalmai:  
 
A MEBSZ helyi egyesületi valamint az országos rendezvényein.  
A Honvédelmi Minisztérium, a helyi önkormányzati, és egyéb társadalmi szervezetek 
rendezvényein, amelyen a MEBSZ országos, vagy helyi elnöksége, vagy annak ve-
zetője a Szövetség tagját a MEBSZ képviseletére felkérte, kijelölte  
 
A formaruha viselési jogának megsz űnése:  
 
A formaruha viselési jog a tagság megszűntetésével (tagkilépéssel, vagy tagkizárás-
sal), a tagság megszűnésével (elhalálozás), valamint a tagság felfüggesztésével au-
tomatikusan, ill. méltatlanná váltak estében azok esetleges eltiltásával („hitelrontás”) 
szűnik meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példák a MEBSZ formaruha viselésére Patuzzi Annamária és Dr. Kása Sándor nyá. ezds. 
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A formaruha leírása 
 
Férfi formaruha: 
 
- zakó: sötétkék színű egyszerű szabású háromgombos, egysoros gombolású zakó. 
 
- ing: égszínkék színű az évszaknak megfelelő rövid, vagy hosszú ujjú ing. 
 
- nyakkendő: bordó, vagy UEP jelvénnyel nyomott sötétkék (szilvakék) 
 
- nadrág: sötét (grafit) szürke  
 
- cipő: fekete, vagy sötét fél cipő  
 
- fejfedő: Zöld barett sapka, viselését a „régi” rendszeresített hímzett ejtőernyős sap-
kajelvénnyel a Magyar Honvédség Vezérkari főnöke 2006-ban engedélyezte a 
MEBSZ tagjai részére. Azok a tagszervezetek, amelyek rendelkeznek saját sapkajel-
vénnyel (pl.: Székesfehérvár) a zöld barett sapkán azt viselhetik.  
Fekete barett sapkát viselnek a Pápai tagszervezet tagjai a saját jelvényükkel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A viselésre engedélyezett „régi” rendszeresített hímzett ejtőernyős sapkajelvénnyel szerelt 

 zöld barett sapka viselése MEBSZ formaruhával 
  
Női formaruha: 
 
- blézer: sötétkék színű egyszerű szabású egysoros gombolású blézer 
 
- blúz: égszínkék színű az évszaknak megfelelő rövid, vagy hosszú ujjú blúz 
 
- sál: a színe harmonizáljon a férfiak nyakkendőjének a színével 
 
- szoknya: sötét (grafit) szürke 
 
- cipő: fekete női fél (köröm) cipő 
 
- fejfedő: nincs előírt 
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A MEBSZ formaruhájának viselése 
 

 
A MEBSZ formaruha szabályos viselése az engedélyezett barett sapkával és sapka nélkül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A formaruha viselésének bemutatását Kereszturi László nyá. ezredes a MEBSZ alelnöke vállalta 
 



 201 

A zakón, blézeren viselend ő ékítmények 
 
  
A zakón viselendő ékítmények viselésénél alapvetően igazodunk a MH Öltözködési 
Szabályzatában (9/2005. (III. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési 
Szabályzatának kiadásáról) leírtakhoz a zakó sajátosságait figyelembe véve a zub-
bonyhoz képest. 
 
 
Hímzett jelvény és hímzett karjelvény viselése:  a zakó bal felső zsebének köze-
pén viselendő a MEBSZ hímzett jelvénye, a zakó bal ujján, a vállcsúcstól 13 cm-re 
lefelé, a zubbony ujjának hossztengelyétől előre 1 cm-re felvarrva viselendő az 
U.E.P. hímzett karjelvénye.   
 
 
Névkit űző: a viselőjének nagy nyomtatott betűtípussal írott vezetéknevét (pl. Dr. 
KOVÁCS; nők esetében: Kovácsné Nagy Mária névvariáció esetén első vezetékne-
vet, Kovács Istvánné, Kovács Istvánné Nagy Mária névvariációk esetén vezeték-
név+né - azaz - KOVÁCSNÉ nevet) tartalmazó, a zakó bal mellzsebének a hajtásán 
feltűzve viselendő 65x15 mm méretű, fekete színű műanyag lapba gravírozott fehér 
színű felírat. 
 
 
Jelvények:  A zakó bal oldali hajtokáján ízlés szerint elrendezve, ésszerű számú mi-
niatűr (maximum 25 mm, átmérőjű) jelvény viselhető. A zakó egyéb más helyein csak 
az egyénnek ténylegesen adományozott, az adományozó által előírt helyen (pl. a 
Vitézi Rend jelvénye a zakó jobb felső zsebe alatt, a zseb mértani középpontjában) 
viselendők a jelvények.  
Nagy méretű egyéb propaganda, vagy ismeretlen, illetve olyan külföldi ejtőernyős 
kiképzést jelző jelvények viselése a zakón nem kívánatos, amelyre a viselője nem 
jogosult. Mivel az ilyen egyéni, egyénieskedő feldíszítés mind a viselőjét, mind a 
képviselt szervezetett rossz színben tünteti fel. 
 
 
Kitüntetések:  Az 1990 után alapított kitüntetések eredeti formájukban a nemzeti és 
állami ünnepeken, továbbá csapatünnepen viselhetőek az alábbi sorrendben:  
Az állami, és miniszteri kitüntetések az érvényben lévő viselési sorrend (a honvédel-
mi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló, többször mó-
dosított 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet szerint) szerint, utánuk a társadalmi szerveze-
tektől kapott kitüntetések az adományozás sorrendjében, utánuk a külföldi kitünteté-
sek az adományozás sorrendjében.  
 
 
Szalagsávok viselése:  A kitüntetések szalagsáv formájában mindenkor viselhetők a 
zakón a bal zseb feletti név kitűző felett a fentebb említett hatályos viselési sorrend 
betartásával. Egy sorban legfeljebb négy szalagsáv viselhető. Az ennél eltérő számú 
szalagsáv viselését, a HM idevonatkozó rendelkezései szerint kell viselni. 
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A MEBSZ állandó kiemelt rendezvényei 
 
 

Időpont  Rendezvény helye,  
megnevezése 

Rendezvény 
szervezője 

március 23. 
közeli pénteki 

nap 

Szolnokon megemlékezés az ejtőernyősök napjáról 
Ejtőernyős Nap és Bál. 

Szolnoki Tagszerv. 
34. BL K M Z 
25/88 K V Z 

MEBSZ elnökség 
április 12. 

a dátumhoz 
közel eső  

pénteki nap 

Veszprém a Jutasi repülőtéren katasztrófát szen-
vedett eje. és rep. bajtársakról megemlékezés és 
koszorúzás. Veszprém hősök temetője, 
Jutaspusztai egykori repülőtér. 

Veszprémi  
Tagszervezet 

április 12. 
10 óra 

Budapesten a Rákoskeresztúri Új köztemető  
301-es parcellájában: Kiss Zoltán alezredes emlék-
táblájának a megkoszorúzása 

Budapesti  
Tagszervezet,  

Pápai Tagszerv., 
34. B L K M Z, 
25/88 K V Z 

április 12. 
déli 12 óra 

Budapesten a Farkasréti temetőben v. Bertalan 
Árpád alezredes, v. Boksay Antal fhdgy., Kelemen 
Károly szds. és Bene László szds. sírjainak meg-
koszorúzása. 

Budapesti  
Tagszervezet,  

Pápai Tagszerv., 
34. B L K M Z, 
25/88 K V Z 

április Budapest, Részvétel a Rendőrnapon 
 

Rendvédelmi  
Tagszervezet 

május Budaörs, Rendvédelmi ejtőernyős verseny Rendvédelmi  
Tagszervezet 

május 21. Budapesten és vidéken, részvétel a Honvédelem 
Napi rendezvényeken 

MEBSZ Elnökség, 
Tagszervezetek 

Május utolsó 
vasárnapja 

Budapesten és vidéken Hősök Napi megemlékezé-
sek 

Tagszervezetek 

május Szolnok, Hüse Károly eje. őrgy. sírjának megko-
szorúzása Hajdúszoboszlón, illetve az emlékére 
rendezett ejtőernyős versenyen való részvétel.    

Szolnoki  
Tagszervezet, 

MEBSZ elnökség, 
34. B L K M Z 

május Kéthelyen, megemlékezés a II. világháborúban el-
esett ejtőernyősökről 

Pápai Tagszerv. 

június Szegeden, Nemzetközi Ejtőernyős Négy-tusa ver-
seny  

Szegedi  
Tagszervezet 

június A Letkés – Ipolyszalka körüli harcokban elesett ej-
tőernyős katonák sírjainak, emléktábláinak megko-
szorúzása. 

Rendvédelmi  
Tagszervezet 

június Szolnok, Nagy Richárd hadnagy sírjának megko-
szorúzása. 

Szolnoki Tagszerv. 
 

25/88 K V Z 
augusztus  

első  
szombatján 

Székesfehérvár, Ejtőernyősök Sárpentelei találko-
zója Nemzetközi Hagyományőrző Rendezvény. 

Székesfehérvári 
Tagszervezet 

szeptember 
 

Pápai veterán ejtőernyősök országos találkozója Pápai  
Tagszervezet, 

október  Balatonkenese, BEOSZ Katona Nemzedékek Ta-
lálkozóján való részvétel 

BEOSZ 



 203 

október 1.  
a dátumhoz 
közel eső 

szombati nap 

Budapest a HIM udvarának a falán elhelyezett em-
léktábla megkoszorúzása. Az 1. magyar királyi 
honvéd ejtőernyős század megalakulásának emlé-
kére 

Budapesti  
Tagszervezet 

október 17. 
a dátumhoz 
közel eső 

szombati nap 

Budapest Farkasréti temetőben megemlékezés 
Gyulai Györgyről 

Budapesti  
Tagszervezet 

november 2. Ejtőernyős halottaink sírjainak megkoszorúzása 
Farkasrét, Rákoskeresztúr (Kiss Z, + Soroksári eje. 
HH) 

MEBSZ Elnökség, 
34. B L K M Z, 
25/88 K V Z, 

Szolnok hel.e. 
december MEBSZ Küldöttközgyűlés, Budapest MEBSZ elnökség 
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A MEBSZ tiszteletbeli tagjai 
 
A MEBSZ Örökös Tiszteletbeli Tagja: 
 
  Nagy Richárd hadnagy, aki 2004-ben, Irakban hősi halált halt 
 
A MEBSZ Tiszteletbeli Elnökségi tagjai: 
 

 Árvai Zoltán nyá. vezérőrnagy 
 Bíró József nyá. dandártábornok 
Dr. Deák János nyá. vezérezredes 
 Farkas Bertalan nyá. dandártábornok 
Dr.  Holló József Ferenc nyá. altábornagy 
 Iváncsik Imre HM államtitkár 
 Kosiczky Attila nyá. altábornagy 
 Makai Sándor nyá. vezérőrnagy 
 Németh Sándor nyá. altábornagy 
 Sándor Zsolt alezredes 
 Sáray Bertalan nyá. ezredes 
 Simon Attila  alezredes 
 Sipos Géza nyá. ezredes 
Dr. Szabó Miklós prof. nyá. altábornagy 
Dr. Szenes Zoltán  nyá. altábornagy 
Dr. Széplaki János nyá. ezredes 
 Szűcs András Péter dandártábornok 

 
 
A MEBSZ Tiszteletbeli Tagjai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Abonyi Ferenc nyá. rendőr őrnagy 
 Andó Lászlóné Hajdúsámson, polgármester 
 Borszéki Tivadar nyá. vezérőrnagy 
 Erdős László nyá. ezredes 
Dr. Farkas Jenő nyá. ezredes 
 Fülöp Tibor Érdemes ejtőernyős sportoló 
 Dr. Garai István Kiskunfélegyháza alpolgármester 
Dr. Katona István nyá. ezredes 
 Kerekes Tamás Iván nyá. alezredes 
 Kovács István Letkés, polgármester 
 Kovács Lajos  
 Magyar Miklós nyá. ezredes 
 Németh Lajos Kéthely polgármester 
 Paulov Endre  
 Tagscherer Katalin  
Dr. Töll László ezredes 
 Tőrös István újságíró 
 Vörös Gyula mk. őrnagy 
 Zeidler Sándor éremszakértő 
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A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE  
gondozásában megjelentetett kiadványok 

 

 

- Videofilm (CD) a magyar ejtőernyőzés történetéről, 2003,  
- MEBSZ bemutatkozik szórólap 2003 (magyarul és angolul) 
- Katonai ejtőernyőzés Magyarországon c. könyv elkészítése és kiadása, 

2005, Zrinyi Miklos Nemzetvédelmi Egyetem kiadásában (magyarul) 
- A MEBSZ rövid története (franciául és magyarul) 2005, 
- Adatok és tények a MEBSZ-ről (magyarul, angolul és franciául) 2006-2011 
- 15 éves a MEBSZ, Ejtőernyős emlékhelyek Magyarországon  

(könyv és CD magyarul) 2006 
- 90 éves a Magyar ejtőernyőzés (szórólap magyarul) 2008 
- Az Európai Ejtőernyős Unió, cikk magyarul, 2008 
- The History of the European Parachute Union, 2010 (angolul) 
- A Magyar katonai ejtőernyőzés története, cikk magyarul (2010) 
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A MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK  
BAJTÁRSI SZÖVETSÉGÉRŐL  

MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA 
 
 
Felsorolásunk korántsem teljes ezért kérünk minden bajtársat, ha tudomása van az 
alábbi felsorolásban nem szereplő a szövetségről megjelent írásokról azt jutassa el 
az országos elnökséghez, pontos forrás megjelöléssel. 
 
 

2007. 
 
Pápa és Vidéke 2007.09.20. V. évfolyam 35. szám 1-2. oldal, Megújult az ejtőernyős 
emlékmű 
 
2207. A 32. Repüléstörténeti Konferencia tartalmából  
Dr. Boda József: A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 247-250. oldal 
 
2007.03.26. Ejtőernyős nap 
http://www.regiment.hu/hirek/hazai_hirek/ejtoernyos_nap 
 
 

2008. 
 
2008. A 33. Repüléstörténeti Konferencia tartalmából  
Dr. Boda József: Az Európai Ejtőernyős Szövetség 311. -313. oldal  
 
2008.04.01. Terenyi Krisztina: Akik a legszívesebben mindig a fellegek közt járnak 
http://www.honvedelem.hu/cikk/10718/akik-a-legszivesebben-mindig-a-fellegek-kozt-
jarnak 
 
2008. június 3. Kiss Dezső: Gál István ejtőernyős emlékverseny 
http://repulnijo.hu/2008/06/03/gal-istvan-ejtoernyos-emlekverseny/ 
 
2008. június 24. Kocsis Erzsi, Köröszturi „Sáska” Jenő: Beszámoló az V. MEBSZ-
MATASZ NÉGYTUSA  VERSENY-ről Avagy így szerepelt a Taszár Honvéd Sport-
egyesület csapata 
http://taszarhse.hu/HSE-fooldal/index.php?option=com_content&task =view&id 
=84&Itemid=16 
 
2008. július 7. Repülni JÓ: ejtőernyős négy tusa szegeden 
http://repulnijo.hu/2008/07/07/ejtoernyos-negytusa-szegeden/ 
 
2008.07.09 Ejtőernyővel a dobogóra 
http://www.honvedelem.hu/cikk/11877/ejtõernyõvel-a-dobogora 
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2009. 
 
2009.07.13. Szurmay Zoltán: Nemzetközi ejtőernyős verseny  
http://www.regiment.hu/hirek/hazai_hirek/nemzetkozi_ejtoernyos_verseny 
 
2009.07.15. Szurmay Zoltán: Főhajtás Hüse Károly emléke előtt 
http://www.honvedelem.hu/cikk/15759/fõhajtas-huse-karoly-emleke-elõtt 
 
 
 

2010. 
 
2010. A 35. Repüléstörténeti Konferencia tartalmából Fülöp Tibor: Bemutatjuk Dr. 
Boda József r. dandártábornokot 3. oldal 
 
RENDŐR 2010. december III. évfolyam 11-12. szám: Ejtőernyős tisztújítás 24. oldal 
 
Bajtársi hírlevél (A BEOSZ kiadványa) XIII. évfolyam 2010. december 4. szám 
1. oldal fotó, 7. oldal fotó, 10. oldal cikk,  
 
2010-03-26 Szűcs László: Fegyvernemi nap koszorúzással, ejtőernyős ugrással 
http://www.honvedelem.hu/cikk/3/19127/szolnok_ejtoernyos_nap.html 
 
 
2010.03.29. Turzai Zsolt: Ejtőernyősökre emlékeztek Afganisztánban  
http://www.hm.gov.hu/cikk/13258/ejt%C3%B5erny%C3%B5sokre-emlekeztek-
afganisztanban 
 
2010. szeptember 18TARTALÉKOSOK XI. NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS CÉLBA 
UGRÓ VERSENYE SZEGED 
 http://mataszcsongrad.mi-net.hu/hirek2010.htm 
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Felhasznált irodalom 
 
 

1.   Az Európai Ejtőernyős Unió (.U.E.P.) Alapszabálya 
(Párizs, 1989) 
 

2.  Dr. Bánki Imre  
ny. ezds.,  
Budai Jenő,  
Juhász József  
ny. ezds.,  
Mile Endre 

 
 
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) 
(Budapest, 2001. MEBSZ Elnökség) 
 

3.  Dr. Bánki Imre  
ny. ezds. 

A magyar katonai ejtőernyőzés  
(ZMNE jegyzet, Budapest, 2005.) 

4.  Dr. Boda József  
r. ddtbk. 

Magyar ejtőernyős bajtársak Portugáliában 
(Budapest, „Aviator 3. szám” ) 

5.  Dr. Farkas Jenő 
ny. ezds. 

A Szent László hadosztály katonái írták 
(Budapest, 2003. BM NOK) 

6.  Huszár János Honvéd ejtőernyősök Pápán, 1939 – 1945 
(Pápa, 1993. A Jókai kör kiadványa 2. szám) 

7.  Kastély Sándor 
szerkesztő 

Katonai ejtőernyőzés Magyarországon 
(Budapest, 2005. ZMNE) 

8.   Para Commandó (A belga ejtőernyős szövetség lapja 
Brüsszel, 2005. 4. szám) 

9.  Juhász József  
ny. ezredes 
szerkesztő 

15 éves a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 
Ejtőernyős emlékhelyek Magyarországon 

10.  Honlapok http://www.honvedelem.hu 
http://www.kereso.hu 
http//:www.mek.oszk.hu 
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso 
http://www.kormany.hu/ 

11.  v. Boksay Antal A felhők katonái ( 2001. Aquila) 
12.  Keresztúri  

László  
ny. ezds. 

A MAGYAR NÉPHADSEREG EJTŐERNYŐS KATO-
NAI SZERVEZETEINEK ÁTFOGÓ TÖRTÉNETE 
1948-TÓL 2008-IG tanulmány 

13.   Magyar Veterán Repülők Egyesületének 13. számú 
Infója. 1997. jan. p.23-24. 

14.  vitéz Harmat  
Lajos  
ny. alez. 

2009. október elsejei előadásának videó felvétele, a 
felvételt vitéz Makray Ferenc fia, ifj. Makray Ferenc a 
neves teniszoktató készítette. 

15.  Huszár János 
szerkesztő 

A VÁROST MEG KELL MENTENI Tanulmányok Pápa 
szovjet megszállásának történetéből. A Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár kiadása Pápa, 2011 
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Rövidítések feloldása 
 

alez. alezredes 
alhdgy . alhadnagy 
BEOSZ Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
BHG Beloiannisz Híradástechnikai Gyár 
BM Belügyminisztérium 
ddtbk . dandártábornok 
eje. ejtőernyős 
eü.  egészségügyi 
ezds.  ezredes 
f. felderítő 
hdgy.  hadnagy 
HDS hadsereg 
HEMO Helyőrségi Művelődési Otthon 
HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
KAT / kat.  katonai 
Kf.  különleges felderítő 
KFCS különleges felderítő csoport 
KFOR Koszovo Force 
KGYSZD könnyű gyalogszázad 
kisz.  kiszolgáló 
KLKF  Kossuth Lajos Katonai Főiskola 
KPM Közlekedési és Postaügyi Minisztérium 
MEBSZ  Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 
mf.  mélységi felderítő 
MFCSPK mélységi felderítő csoportparancsnok 
MK Magyar Közlöny 
m.kir.  Magyar Királyi 
MRSZ Magyar Repülő Szövetség 
MSZHSZ Magyar Szabadságharcos Szövetség 
NOK Nemzetközi Oktatási Központ 
nyá. nyugállományú 
Ö / ö önálló 
őrm.  őrmester 
PfP Partnership for Peace 
p.m. posztumusz 
r. rendőr 
re. / rep.  repülő 
REBISZ Rendészeti Biztonsági Szolgálat 
RKSZ Rendőrség Különleges Szolgálata 
SFOR Stabilization Force 
Sz. szerződéses 
Sz. szakasz 
szd.  század 
szkv.  szakaszvezető 
TESZ Terrorelhárító Szolgálat 
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tj.  terepjáró 
tőrm.  törzsőrmester 
U.E.P. Union Europeenne des Parachutes 

EurópaiEjtőernyős Unió  
v. vitéz 
VEBSZ Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 
vet.  veterán 
vezds.  vezérezredes 
vőrgy.  vezérőrnagy 
VRSZ Veterán Repülők Szövetsége 
zlj.  zászlóalj 
ZMKA Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

 
 
 
 
 
 

A MEBSZ elérhet őségei 
 
 

Cím: Hungary 1126 Budapest, Böszörményi út, 21.  
Postai cím: 1531 Budapest, Pf. 28. 
Telefonszám: +36-1-355-1182, +36-1-336-4800 
E-mail: foig@nbsz.gov.hu 
Honlap: www.mebsz.hu 
Számlaszám:                                 11709002-20015879 
Adószám: 181 82147-1-43 
Statisztikai szám: 303776 

A kiadvány szerkesztőjének elérhetősége ide várjuk az észrevételeket: 
Gáll Gábor E-mail: eje1938@gmail.com 
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Az Olvasóhoz 
 

Tisztelettel köszönjük, hogy végigolvasta kiadványunkat. Jó lenne, hogy ha a 
hosszadalmas és fáradságos úton összegyűjtött anyagunk minél több érdeklődőhöz 
eljuthatna. Ebbeli reményünk megvalósulásában, valamint az alábbiakban felsoroltak 
témájában az Ön segítségét is várjuk. 

 
Arra törekedtünk, hogy füzetünkben minél kevesebb hiba legyen, de többszöri 

ellenőrzés után is előfordulhat, hogy ez a vágyunk nem teljesül. Arra kérjük, hogy ha 
bármilyen hibát, hiányt, félreértelmezést talál, azt tudassa velünk. 

 
A szűkös lehetőségeink miatt is megtörténhetett, hogy nem tettünk említést 

olyan személyekről, bajtársakról, akiknek a neve, teljesítménye, története, életútja 
ezen oldalakra kívánkozik. Kérjük, ha van tudomása ilyen személyekről (hősök, áldo-
zatok, tragédiát elszenvedők) tájékoztasson bennünket. 

 
Tagszervezeteink figyelemmel próbálják kísérni, hogy hatáskörükbe tartozó te-

rületeken élnek-e olyan bajtársak, volt ejtőernyősök, akik segítségre, támogatásra 
szorulnak, de szerénységből, tájékozatlanságból nem találják meg a módját annak, 
hogy jelentkezzenek. A MEBSZ Kegyeleti Bizottsága szívesen venné, ha értesülne 
az ilyen esetekről, személyekről, családokról. 

 
A vonatkozó fejezetben felsoroltuk, bemutattuk azokat az emlékhelyeket 

(szobrokat, sírhelyeket, emléktáblákat stb.) amelyek szerepelnek nyilvántartásunk-
ban. Ez a lista valószínűleg nem teljes, nyilván hiányos. Jó lenne ezeket az ismerete-
inket is teljesebbé tenni. Egyrészt így az időközi visszaemlékezések köre bővülhetne, 
másrészt a következő kiadványunk gazdagabb lehetne. 

 
Mint olvashatta, a megváltozott körülmények miatt rendkívül szerény a fellel-

hető tárgyi emlékek köre. Remélhető, hogy idővel rendelkezünk majd olyan lehető-
ségekkel, amelyek biztosíthatják az ejtőernyőzéssel foglalkozó dokumentumok be-
mutatását. Ezért kérjük, ha birtokában van ilyeneknek (oktatási anyagok, okmányok, 
újságcikkek, fényképek, tárgyak, jelvények stb.), azokról értesítsen. Lemásolás, vagy 
valamilyen rögzítés után természetesen azokat köszönettel visszaszolgáltatjuk. 

 
Köszönettel és szívesen fogadjuk mindenféle javaslatát, ötletét, bírálatát, ész-

revételét (szóban, írásban, levélben, telefonon/faxon, vagy e-mailen).  
Elérhetőségeinket megtalálja a 210. oldalon bemutatott táblázatban. 

 
A MEBSZ Elnökségének nevében 
 
        A szerzők. 
 
 
 
 

 


