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BEVEZETŐ: 
 
Magyarország 10 éves NATO-tagságának megünneplésére a Külügyminisztérium pályázatot 
írt ki az alábbi tartalommal: 
 
Cím: A 10 éves NATO-tagság megünneplése 

Kiíró: Külügyminisztérium 

Határidő: 2008.12.01 

Érvényes: 2008.12.01 

Tárgymutató: a 10 éves NATO-tagság megünneplése 

Pályázhat: 

magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyek a pályázat céljainak megfelelő
programok, rendezvények szervezésével kívánják a NATO-ra, illetve kiemelten 
hazánk NATO tagságára vonatkozó ismereteket terjeszteni, és e célból vállalják, 
hogy legkésőbb 2009. március 31-ig:- középiskolás diákok számára országos 
NATO-ismereti, különösen Magyarország tagságával és szerepével kapcsolatos
vetélkedőt bonyolítanak le, és/vagy - a NATO-t és hazánk szerepvállalását 
bemutató egyetemi, főiskolai előadásokat, interaktív fórumokat szerveznek 

 
Az ünnepségek szervezésében, ünnepi programok lebonyolításában a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum is részt vesz. 
 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub szándéka a 
Bolyai Makett Klubbal közösen egy a hazai modellezők alkotásait (elsősorban NATO, azon 
belül is kiemelten a magyar vonatkozású harcjármű modelleket és maketteket) és a 
hadihajózás aktuális hazai és nemzetközi – elsősorban a NATO-hoz kötődő – vonatkozásait, 
eseményeit és lehetőségeit bemutató kiállítás megszervezése a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum által szervezett programok keretén belül, azokhoz igazodva. 
 
A fenti célok elérése érdekében egyeztetésre került sor az alábbi személyekkel: 
 
• A Bolyai Makett Klub részéről Sziráki Szabolcs elnökkel, 
• A MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj részéről Hajdú Gábor ezredes úrral, az egység 

parancsnokával, 
• A Hadtörténeti Intézet és Múzeum részéről: 

o Holló József Ferenc altábornagy úrral, a HIM főigazgatójával, 
o Kovács Vilmos alezredes, osztályvezető főmuzeológussal 

 
Az egyeztetések alkalmával az alábbiak körvonalazódtak az együttműködés lehetőségéről: 
 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum indul a pályázaton. A felhasználni kívánt támogatás terhére 
a HIM tervei szerint három rendezvény megvalósítására kerülhet sor: 
 
1) Vándorkiállítás: 2009. március 12-től az országban tizenkét helyszínen kerül bemutatásra. 

2) Időszaki kiállítás: 2009 április első felében kéttermes időszaki kiállítás Budapesten a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 120 m²-en. 

3) Kecskeméti repülőnap: 2009. augusztus 5-6-án a repülőnap rendezvényeihez 
kapcsolódóan sátorban 800 m²-en. 
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A Hadtörténeti Intézet és Múzeum előzetes nyilatkozatai alapján a 2) és a 3) rendezvény 
esetében lát elvi lehetőséget arra, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Hajózástörténeti és Hajómodellező Klubbal és a Bolyai Makett Klubbal közös rendezvényt 
hozzon létre (az 1) pontban jelölt eseménynél a modellek, makettek szállítása olyan problémát 
okoz, amit a HIM nem tud megoldani). Természetesen az együttműködés lehetősége egyelőre 
csak elvi, hiszen a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak meg kell ismernie a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub és a Bolyai Makett Klub 
konkrét ajánlatát. Ennek érdekében készült a jelen előzetes témavázlat. 
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A TIT HAJÓZÁSTÖRTÉNETI ÉS HAJÓMODELLEZŐ KLUB ÉS A BOLYAI 
MAKETT KLUB HOZZÁJÁRULÁSA AZ EGYES PROGRAMOK MEGVALÓSÍ-
TÁSÁHOZ: 
 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tájékoztatása szerint az a tematikus kiállítás, amelynek a 
megrendezésébe a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező 
Klub és a Bolyai Makett Klub is be tud kapcsolódni, az alábbi három nagy tematikus egység 
köré szervezve mutatja be a NATO-tag Magyarországot: 
 
a) A szembenállás: 1949-1989 (megközelítőleg a teljes kiállítási anyag fele, harmada), 

b) A békepartnerség: 1989-1999, 

c) A NATO-tagság: 1999- 
 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub és a Bolyai 
Makett Klub az alábbi tevékenységekkel járul hozzá a fenti három tematikus egységben a 
kiállítás megszervezéséhez: 
 
a) Makettek, modellek biztosítása, 

b) Kiállítási anyag, tematikus tablósor kialakítása. 
 
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a közreműködésre lehetőséget biztosító fenti két 
tématerületet: 
 
 
Makettek, modellek biztosítása: 
 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub és a Bolyai 
Makett Klub 1949-2009 közötti időszakra kiterjedően vállalja szárazföldi harcjárművek, harci 
repülőgépek és –helikopterek, valamint tengeri és belvízi hadihajók magas minőségű 
(zsűrizett és hazai, valamint rangos nemzetközi versenyeken díjazott) modelljeinek, 
makettjeinek kiállításra való rendelkezésre bocsátását (melléklet). Az összesen mintegy 50 db 
harcjármű-makettet és –modellt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és 
Hajómodellező Klub és a Bolyai Makett Klub elsődlegesen a kiállítás tematikájához igazodva 
kívánja a kiállítás anyagába beilleszteni. Kisebb részben – elsősorban a hadihajók 
vonatkozásában, ahol önálló tablók készítését szeretnénk – a modelleket elsősorban a 
tablókon megjelenítendő információkhoz csoportosítanánk. 
 
 
Kiállítási anyag, tematikus tablósor kialakítása 
 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub és a MH 1. 
Tűzszerész és hadihajós Zászlóalj tematikus tablósor összeállítását tervezi az alábbi két 
témában: 
 
1) A MH hadihajós alakulatainak rövid története, harceszközei, feladatai és fejlesztésének 

lehetőségei a NATO-ban 
 
Azoknak, akik a kiállításra ellátogatnak, vélhetően egzotikus „újdonságot” jelent majd a 
magyar folyami haderőt és a hozzá tartozó hadihajókat, harceszközöket bemutató néhány 
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tabló. Aki teheti, annak érdemes egy kicsit alaposabban megismerkedni ezekkel a hajókkal, a 
magyar tengerész- és folyamőrhagyományok mai örököseivel. 
 
Tablóinkon bemutatásra kerül: 
• a magyar honvéd folyami hadihajózás rövid története, 
• a hadihajós alosztály technikai eszközei (3 db aknamentesítő hajó, 4 db tűzszerész járőr 

hajó, 1 db lakóhajó, 1 db Bénéteau Antares 7.10 parancsnoki motorcsónak, 4 db 
rohamcsónak, 1 készlet KD-84, 8 db kombinált ráhatású aknamentesítő test, 1 db BMK-
130M vontató motorcsónak, 5 db PMP hídelem), 

• a hadihajós alosztály feladatai,  
• és továbbfejlesztésének lehetséges irányai (nemzetközi példák alapján). 
 
 
2) Szomália: a kalózok és a NATO, avagy COMBINED TASK FORCE 150 – Napjaink 

legnagyobb nemzetközi haditengerészeti vállalkozása 
 
Bár Magyarország immár tengerparttal nem rendelkező ország, a mai napig eleven 
haditengerészeti és hadihajós hagyományokkal rendelkezik és a hazai közönség egy része is 
folyamatosan érdeklődik a hadihajós témák iránt. Mégis csak keveset tudunk napjaink 
legnagyobb haditengerészeti vállalkozásáról, amelyet a NATO is aktívan támogat. 
 
A Szomália partjai mentén elharapózó kalózkodásnak kívánt gátat vetni az ENSZ, amikor 
2008 júniusában felhatalmazást adott a tagállamainak arra, hogy fegyveresen védjék meg 
érdekeiket – fegyvertelen kereskedelmi hajóikat és szállítási útvonalaikat – a kalózok uralta 
tengerrészeken. A többnemzeti akció koordinálására, amelyben Japán, Kína, India, Irán 
mellett a NATO és az európai szövetségesek vannak jelen a legnagyobb számban létrejött a 
COMBINED TASK FORCE 150 jelű nemzetközi hajóraj. 
 
Tablóinkon a modern kalózkodásról és a szomáliai kalózokról (fegyvereikről, harcmodorukról 
és a hatalmukba kerített hajókról), továbbá a COMBINED TASK FORCE 150 jelű hajóraj 
feladatáról, szervezetéről, parancsnokságáról, működéséről és legfontosabb akcióiról 
számolunk be. Egyidejűleg bemutatjuk a legkorszerűbb haditengerészeti haditechnikai 
alkalmazásokat és az akcióban részt vevő korszerű hadihajókat is. 
 
 
A fenti két tématerületen a tablók elkészítése során vállaljuk, hogy a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum által megadott standardhoz és technikai, esztétikai elvárásokhoz illeszkedően állítjuk 
össze a tablók tartalmát és alakítjuk ki a megjelenésüket annak érdekében, hogy egységes 
kiállítási anyag biztosításában közreműködhessünk. 
 
 
 
Budapest, 2009. január 28. 
 
 

Dr. Balogh Tamás 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub 
elnök 
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ELÉRHETŐSÉGEK: 
 
A jelen előzetes tématerv összeállítása kapcsán eddig az alábbi szervek, személyek 
egyeztettek egymással: 
 
1) A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub 

részéről: 
 
Dr. Balogh Tamás, elnök: 06-20-920-75-06, balogh.tamas@eum.hu 
Bicskei János, titkár:  06-30-862-67-89, bicskei255@t-online.hu 
 

2) A Bolyai Makett Klub részéről: 
 
Sziraki Szabolcs, klubvezető: 06-30-678-92-85, ss620@freemail.hu 
 

 
3) A Hadtörténeti Intézet és Múzeum részéről: 

 
Dr. Holló József Ferenc altábornagy, főigazgató: 325-1605, him@hm-him.hu 
Kovács Vilmos alezredes, oszt.vez. főmuzeológus, 325-1652, kovacs.vilmos@hm-him.hu 
 

4) A MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj részéről: 
 
Hajdú Gábor ezredes: 410-97-80 

 
 



 8

melléklet 
 
 

„A 10 éves NATO-tagság megünneplése” c. kiállításra 
rendelkezésre bocsátandó makettek, modellek listája 

 
 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub, NATO-
hajók listája (11 db): 
 
Dr. Pék György: 
• H.M.S. Tiger, (helikopterhordozó cirkáló) 1:700, Matchbox, gyermekkori zsenge, de mint 

hajó érdekes, ritka. 
• H.M.S. Ark Royal IV (a brit flotta eddig épült legnagyobb hordozója) 1:700, Fujimi, 

szintén régi kitem, elég gyenge munka, de nagy, látványos hajó. 
• H.M.S. Active (type 21 rakétafregatt) 1:600, Airfix, ezt már igyekeztem feljavítani, de az 

ecsetes festés nem szép. 
• U.S.S. Eisenhower (Nimitz-osztályú repülőgéphordozó) 1:720, Italeri, itt legalább a 

hajótest fújva van, de a repülőfedélzet sajnos nincs. Jó nagy. 
• H.M.S. Glamorgan (County-osztályú rakétaromboló) 1:600, Airfix, ma is vállalható 

kitem. 
• H.M.S. Achilles (Leander-osztályú rakétefregatt) 1:600, Airfix, most is tetszik. 
• H.M.S. Invincible (könnyú repülőgéphordozó) 1:700, Revell, ismered, jelenleg a 

Közlekedési Múzeumban van kiállítva. 
• H.M.S. Sheffield (type 42 rakétaromboló) 1:700, Revell, megtekinthető a 

www.modelwarships.com oldalon. 
• H.M.S. Brilliant (type 23 rakétafregatt) 1:700, WEM, még nincs kész 
 
Dr. Hüvös Ferenc: 
• AM 21 aknamentesítő naszád 
 
Varga János: 
• AN 27 alumíniumtestű naszád 
 
MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj (1db): 
• AM 31 aknamentesítő naszád 
 
Bolyai Makett Klub belső anyag (31 db) 
 
1.) Harcjárművek 

• 1/35 Pz-IVF1 
• 1/35 Pz-38t 
• 1/35 Pz-1b 
• 1/35 Pz-1BW 
• 1/35 ISZ-2 
• 1/35 T-34/85 
• 1/72 BTR-152 
• 1/35 Csepel D344 + 1939M 122 mm tarack 
• 1/35 BTR-80 
• 1/35 BTR-80A 
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• 1/72 MAZ-537G 
• 1/35 JgPz-38 Hetzer 
• 1/35 MAN 5t 
• 1/35 MAN 7t 
• 1/35 MAN 10t 
• 1/35 Unimog 2,5t 
• 1/35 T-54 
• 1/72 Kraz-255B + T-54A 
• 1/35 GAZ-66 
 

2.) Harci repülők 
• 4 db 1/48 Me-109 
• 1/72 MiG-15 UTI 
• 1/72 AN-2 
• 1/72 MiG-23 MF 
• 1/72 Re-2000 
• 1/72 MiG-21 F13 
• 1/48 MiG-21 MF 
• 1/48 JAS-39 Grippen 
• 1/48 Mi-24D 

 
MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj (6db): 
• T-72 reaktív páncélos harckocsi 1/35, 
• BTR-80A, 
• UNIMOG 1300 tűzsz., 
• Tűzszerész figura (magyar) az afganisztáni misszióból, 
• Hadihajós figura (magyar), 
• Figura (magyar) az iraki misszióból 


