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A 302/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet (1) bekezdése alapján a kulturális örökségvédelemben 

érintett objektumok tulajdonosai évente kérelemmel fordulhatnak az emlékhely felújítása, 

fejlesztése ügyében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez. 

Fentiek alapján a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely résztulajdonosa, Pákozd 

Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a KEMPP 2016. évi karbantartására, 

fejlesztésére, valamint egy országos hatókörű rendezvény megvalósítására. 

 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd a térség egyetlen Nemzeti Emlékhelye 

a fejlődés útjára lépett a modern technika területén is. Decembertől 

elérhető a legmodernebb mobil digitális tárlatvezető alkalmazásunk, 

mely interaktív és jövőbe mutató megoldásaival iránymutató a 

turizmusban.  

A Miniszterelnökség 2016. évi támogatásából iOs rendszerű mobil 

eszközökre (iPhone, iPad) telepíthető mobil applikáció fejlesztését 

valósítottuk meg. 

A projekt megvalósulása, egy Apple iOS mobil operációs rendszeren 

futó alkalmazás fejlesztése, mely az előre meghatározott érdekes 

helyekről (10db) automatikusan mutat meg információkat (szöveges, 

audio, videó és képi tartalmakat) az érdeklődőknek fizikai 

pozíciójuknak megfelelően.  (Amelyik helyszínen áll, ahhoz 

kapcsolódóan szolgáltat információt a látogatónak a rendszer.) Az 

alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store alkalmazásboltból, a kibővített, részletes 

információs ablakok azonban csak a jegyvásárlóknak érhetőek el 12 órán át. 

A támogatott mobil applikáció egy komplex multimédiás tárlatvezetést valósít meg 

okostelefonok/tabletek segítségével, valamint segítséget nyújt a Park és környezetében történő 

tájékozódásra. A digitális tárlatvezető rendszer „Hírek” és „Látogatóknak” szóló menüponttal is 

rendelkezik, melynek segítségével a távolból is tájékoztathatjuk az alkalmazást letöltött 

látogatóinkat közelgő programjainkról, újdonságainkról.  

Az alkalmazás minél szélesebb körben való használhatósága érdekében elengedhetetlen volt az 

Google Android operációs rendszerre is kiterjeszteni a program működését, még több 

potencionális látogatót elérve a mobil alkalmazással. Ez utóbbi fejlesztését a Honvédelmi 

Minisztérium támogatta.  

A közeljövőben szeretnénk megvalósítani a beltéri digitálist tárlatvezetést is, így látogatóink 

önállóan, érdeklődésüknek megfelelő időben és részletességgel ismerkedhetnek meg a Magyar 

Honvédség és jogelődeinek történetével 1848-tól napjainkig. További tervek között szerepel egy 

kvíz, játék és túramodul fejlesztése, többnyelvűség, valamint kiterjesztett valóság alapú 

megoldások a legmodernebb kiterjesztett valóság eszközeivel. 



 Ezen funkciókkal egy igazán sokoldalúan alkalmazható megoldás születne, mely rendkívüli 

mértékben gazdagítaná a helyi turizmus versenyképességét és más szervezetek is elkezdhetnék 

az integrálódást a mobil alkalmazáson keresztül a jövőbe. 

A rendszer a Bluetooth és GPS bekapcsolásával, valamint az ingyenes KEMPP wifi hálózathoz 

történő csatlakozással használható.  

 
 

 

 

1848. szeptember 29-én, a Pákozd-sukorói csata tűzkeresztségében megszületett magyar 

honvédsereg szellemi örökségének ápolását felvállalva őrizzük a kiemelkedő jelentőségű csata 

és hősei emlékét. Ennek legmeghatározóbb eleme a pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai 

Emlékpark, valamint az immár hagyományosnak nevezhető őszi programsorozatunk, a 

Honvédfesztivál, mely egyre ismertebb és elismertebb rendezvénnyé erősödött. 

Szeptember utolsó hétvégéje már összefonódik a Pákozd-sukorói csata emléknapjával és az 

általunk rendezett, gazdag, egyhetes programsorozattal. Az elmúlt években összesen közel 

hetvenezren látogatták meg a látványos és tartalmas hagyományőrző rendezvényünket.  

A rendezvény lebonyolítását 2016. évben is támogatta a Miniszterelnökség. 

 

A Katonai Emlékpark főszervezésében VII. alkalommal szervezett rendezvénysorozat remek 

időjárási körülmények között, nagy létszámú érdeklődés mellett zajlott. 

A középkortól napjainkig sok évszázad vitézi életét, fegyvereit, harcmodorát és alaki mozgását 

is megismerhették azok, akik felkeresték a következő katonai altáborokat: 

Az I. András Király Lovagrend célja a magyar katonai hagyományok kutatása és ápolása, 

valamint az események korhű megjelenítése a XI. századtól a XVII. századig. A 2016. 

szeptember 24-i, VII. Honvédfesztivál programján gyalogosviadalt és tűzfegyver bemutatót 

tartott a XV-XVI. századból (vívás egykezes, másfeles és kétkezi karddal, íjász és számszer 

íjász bemutató, tűzfegyverekből három kéziágyú, egy siska, egy coluvrina, és egy hírlövő 

mozsár, továbbá egy coehorn mozsár bemutatása működés közben).  

A Magyar Királyi Kardforgatók rendjének fegyvertárában szintén a X-XVII. század harci 

eszközei vannak jelen. Ők kifejezetten a hideg fegyverek használatát mutatják be az érdeklődők 

részére. Arra törekednek, hogy a tanult technikák beépítésével érzékeltessék a különböző 

fegyverekben rejlő lehetőségeket, módokat. Kijelölt táborhelyükön középkori lovagi sátrukkal  

korabeli táborhelyet/életképet mutattak be - korhű ruhában és felszereléssel.  



A nap folyamán fegyverkiállítást és fegyvertechnikai ismertetőket tartottak az érdeklődők 

számára, majd a "Kardom megforgatom, szélben táncoltatom..." címet viselő fegyveres harci 

bemutatót tartottak íjászattal, kardforgatással. 

 

Az időrendben soron következő, szabadságharc korszakát egy műgyűjtő képviselte a 10. 

Vilmos huszár szobra mellett táborozó, kis létszámú huszár hagyományőrzővel. A huszárok 

többsége a délelőtti időszakot az Ifjú nemzetőrök felkészítésével töltötte a csatatéren, akik a 

15.00 órakor kezdődő csata aktív résztvevői lettek. 

 

Egy 15M 7,5 cm Skoda hegyi ágyút csodálhatott meg az, aki felkereste az I. világháború korát 

idéző Magyar Királyi 106. Önálló Honvéd Tüzérüteg altáborát, ahol tüzérségi figyelő állást 

állítottak fel. A nap során tüzérségi kiképzést tartottak, ahol – elsősorban a gyermekek - 

tüzelési testhelyzeteket sajátíthattak el, alaki kiképzést kaptak fapuskával, illetve a harcárok 

lehetőségeit kihasználva gyakorolhatták a kézigránát-dobást. 

 

A II. világháború korszakát és eseményeit a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd 

Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület képviselte egy II. világháborús géppuska harctéri 

állás létesítésével, valamint a kiépített állás ellen intézett támadás bemutatásával. 

Az állásban 4 fő korabeli felszerelésben és öltözetben lévő hagyományőrző helyezkedett el. 

Bemutattak egy MG42-es géppuskát, légvédelmi állványon. Az odaérkező látogatókat 

folyamatosan tájékoztatták az állás kiépítésével kapcsolatos teendőkről, elmagyarázták a 

géppuska működését, harci szerepét, kezelő és kiszolgáló személyzet feladatát és egyes 

tevékenyvégeit. Lehetőséget biztosítottak a látogatók részére, hogy kipróbálják a kiépített 

harcállást és a korabeli fegyverzetet. 3 alkalommal bemutattak egy harci cselekményt is, 

melyben a II. vh. magyar katonákat orosz felderítő egységek támadták meg. A bemutató 

pirotechnikai eszközökkel zajlott. A látvány és hang effektusokat a MG42-es géppuska füst 

gyertyák, valamint kézi fegyverek adták. 

 

Az 1951-1990. közötti időszakban létrejött Néphadsereg hagyományőrzői elsősorban statikus 

kiállítással képviselték az adott érát. Kipróbálható volt egy rádióállomás, szétszerelhetőek, 

kézbe vehetőek a hatástalanított fegyverek, pl. a Kalasnyikov gépfegyver, de belebújhattak a 

vállalkozó kedvű látogatók a felderítők álcaruhájába is. 

 

A statikus bemutatók között megjelent a magyar haditechnika legújabb fejlesztéseit bemutató 

HM EI Zrt és a GAMMA Műszaki Zrt, akik a Magyar Honvédség és a katasztrófavédelem 

részére terveznek és fejlesztenek rádió felderítő,- és zavarórendszerek, speciális hardver- és 

szoftverelemeket, járműveket, illetve a rendszer szállításához kapcsolódó kiképzéssel és 

szaktanácsadással foglalkoznak. 

 

Katona-dolog címmel erőt és szellemet próbáló feladatokkal vártuk a fiatalabbakat és 

idősebbeket. A Bakaland elnevezésű katonai jellegű akadálypálya teljesítését követően az 

altáborokat körbejárva, és ott a feladatokat teljesítve lehetett pontokat gyűjteni. Végül kiderült, 

ki-milyen rangban szerelne le a katonai kötelékből. 

 

A rendezvény csúcspontja a 15.00 órakor kezdődő csatabemutató volt, melyen 2 ágyú, 8 tüzér, 

33 lovas és 63 gyalogos hagyományőrző, valamint a 168. évforduló kapcsán 168 általános-, és 

középiskolás ifjú nemzetőr vett részt. 



A látványos bemutatót Dr. Hermann Róbert történész és Dr. Szabó József János hadtörténész 

narrálta. A rövid történelmi áttekintést követően a huszárok által bemutatott csapatmozgásokat, 

támadásokat és alaki mozzanatokat is részletesen megismertették a nézőkkel.  

Egy valódi csata részesévé válhatott az ágyúdörgés, fegyverropogás közepette az, aki tanúja 

volt az események felelevenítésének. 

 

Izgalmas és tartalmas nap részese volt az, aki 2016. szeptember 23-án ellátogatott a 

Honvédfesztiválra. 

 

 

A digitális tárlatvezető applikáció fejlesztésének és a 2016. évi Honvédfesztivál 

rendezvénysorozat megvalósítójának fő támogatója:  

  


