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TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS 2016 

 

 

A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, valamint a katonai hivatás, a 

sport és az egészséges életmód népszerűsítésére a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság a fővárost és valamennyi megyét érintő 2016 km-es váltófutást rendez. A 

rendezvény keretében megemlékezik a magyar nemzet számára fontos történelmi eseményekről, és 

mindazokról, akik életüket áldozták a hazáért. 

A „Toborzó Országfutás 2016” 27 nap alatt, több mint 200 település érintésével 2016. május 

20-án ér célba, Budapesten.  

 

Az eseménysorozat lehetőséget kínál arra, hogy nemzeti összetartozásunk jeléül, az érintett 

települések lakosságával közösen tisztelegjünk elesett hőseink, és az olimpiai évre tekintettel, a 

játékokon résztvevő Magyar Olimpiai Csapat előtt. Ennek jegyében, a váltófutás keretében, 

„mozgósítási erőpróbát” hirdetünk meg az érintett településeken. Várjuk a lakosságot, kiváltképpen az 

általános- és középiskolás korosztályt, hogy csatlakozzanak a katonákhoz és fussanak együtt velük a 

településen. 

A „Toborzó Országfutás 2016” 2016. május 3-án 19:45-kor érkezi Pécsre, a Kossuth térre: 

Szászvár-Vékény-Kárász-Magyaregregy-Komló-Mánfa-Pécs- útvonalon, és másnap reggel 07:00 

indul tovább Kaposvár irányába: Abaliget – Kishajmás – Sásd – Meződ – Jágónak – Kercseliget – 

Nagyberki – Mosdós – Baté – Taszár települések érintésével 

A nézőket, érdeklődőket, tájékozódni vágyókat, kicsiket és nagyokat, az alábbi színes és 

izgalmas programmal várjuk május 3-án 11:00- 20:00 óráig Pécsett a Kossuth téren felállított 

toborzó ponton:  

-  Fegyverzeti bemutató (mesterlövész fegyverek, gránátvető, gépkarabély, géppuska, pisztoly) 

-  Statikus gépjármű-technikai bemutató (BTR 80 páncélozott csapatszállító, Mercedes terepjáró, stb..) 

-  Ruházati bemutató 

-  Vegyivédelmi bemutatató 

 
Mindezek mellet 16:30-kor a Magyar Honvédség Budapest Hegyőrség Dandár Különleges Díszelgő 

Csoport fegyveres bemutatója is megtekinthető lesz. 

 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

 

 

Pécs, 2016. április 25-n. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 
 

Hegedüs Norbert őrnagy  
irodavezető 

 


