
Múltjukba merültek a katonabúvárok… 
 

 

Negyedik alkalommal rendezték meg a volt- és a mai katonabúvárok találkozójukat. 

Idén Debrecenben a Kossuth laktanya adott otthont a rendezvénynek, a házigazda szerepét a 

MH 24. Bornemisza Gergely felderítő zászlóalj vállalta.  

A szép számban megjelent veteránok között ismét 

jelen voltak a szakma NAGY ÖREGJEI: Mészáros Gyula, 

Haraszti Tamás, Dr. Haralyi László, Nagy József, Vámosi 

Antal - a ma élő legidősebb katonabúvárok - valamint több 

volt katonabúvár és visszatérő érdeklődő. Ismét megtisztelte 

jelenlétével rendezvényünket Szebeni Lehel ezredes, a TEK 

főtanácsadója, akinek jelentős szerepe van a szervezetüknél 

folyó búvárfelkészítésben. Minden búvár állománnyal 

rendelkező alakulat is képviseltette magát a találkozón, 

melynek témája a magyar katonabúvárkodás története 

kezdetektől - napjainkig. 

A megjelenteket Polyák András alezredes MH 5. 

Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese és 

Enyedi Attila alezredes a 24. Bornemisza Gergely felderítő 

zászlóalj parancsnoka köszöntötte. 

 

Az érdekes és sok újdonságot adó előadások sorát 

Lévai Miklós - a magyar katonabúvárkodás 

történetét áttekintő - bevezetője nyitotta meg, 

melyben megemlékezett a katonai tevékenység 

megteremtőiről – Mladiáta János folyamőr 

főkapitányról és Ugray Károly folyamőr 

alezredesről és a már eltávozott többi 

katonabúvárról. A két háború közötti és utáni dunai 

búvártevékenység – a „hőskor” személyeit és 

eseményeit mutatta be Haraszti Tamás saját 

katonabúvár életútján keresztül. Majd a „béke 

időszak”, a 60-as, 70-es évek búvártechnikai 

eszközei változásairól kaptunk áttekintést Dr. Haralyi László előadásában. A szárazföldi erők, 

műszaki felderítő alegységeinek búvár szervezetét, eszközeit és feladatait az egykori 

csongrádi műszaki alakulat történetén 

át Polónyi Tibor ismertette meg a 

résztvevőkkel.  

A mai műszaki csapatok búvár 

alegységei – és az alakulatuk – 

történetét a szentesi búrkiképző részleg 

parancsnoka Bagi László főhadnagy, 

és a budapesti különleges tűzszerész 

század parancsnoka Vörös Mihály 

főhadnagy előadásából ismerhettük 

meg. A „harcoló csapatok” 

búvártörténetét a szolnoki különleges műveleti- és a könnyű vegyes zászlóalj valamint a 

debreceni harci búvárok szakmai vezetői Szabó István főhadnagy, Smírer Tamás 

törzsőrmester és Miklós Bence zászlós mutatta be a hallgatóságnak. 



Az „egyszer volt egy alakulat” az IFOR – SFOR kötelékében szolgáló, Magyar Műszaki 

Kontingens felderítő búvárai által, a Mostar-i Öreg híd kövei kiemelésének története - két 

egykori résztvevő búvár, Juhász Sándor és Darányi László előadásában elevenedett meg. 

A nap végén Czakó László élményszámban 

menő előadásában, a 100 esztendővel ezelőtti 

háborúban odaveszett magyar hadihajók 

búvárrégészeti történetét hallgattuk- és 

néztük meg a videó felvételekkel színesített 

bemutatón. Ezeken a tengeri merüléseken a 

budapesti flottillás- és debreceni harci 

búvárok is részt vettek. 

A találkozó témája további érdekes és fontos 

feladatokat állított a jelenlevők és a 

találkozókat támogatók elé. A nap során elhangzott előadások csak érinthették a 

katonabúvárkodás múltjának történetiségét és számos további kutatni való kérdést tártak fel a 

múltból. A jelenlevők egyetértően elfogadták azt a megállapítást, miszerint „Nincs annak 

jövője, aki a múltját nem ismeri”! 

A jó hangulatú találkozó a jövőbe vetett reményteli hittel és a folytatás elhatározásával 

zárult! 

Köszönet a fogadó alakulatnak a vendéglátásért, a házigazda debreceni búvároknak a 

rendezésért, az alakulatok képviselőinek és a veteránoknak az érdekes előadásokért, a 

résztvevőknek az élmény teli találkozóért! 

 

 
 

 

 
(Lévai Miklós) 


