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Tóth Mihólyl

A Magyar Honvédség Repülőműszaki Intézet (MH RMI, további-
akban: Intézet) a Magyar Honvédség Parancsnoksága átszervezése kap-
csán 1992. íebruár 01-i hatállyal, új hadrendi elemként alakult meg, a MH
Repülómúszaki Szolgálatfónölrség közvetlen szakmai alárendeltségé-
ben.

Elóznények:

A Magyar Honvédség repülőcsapatait korábban egy különböző
megnevezésű és alárendeltségben lévó szervezet irányította. lrgutóbb,
7991 . év végéig ez a szeívezet a MH Légvédelmi és Repülő Fócsoport-
főnökség alárendeltségében múkódő MH repülófőnölrség volt, amely
egyesítette magában a katonai (állami) repüléssel kapcsolatos tevékeny-
ség teljeskörű felügyeletét, beleértve a repülő anyagnemfelelősi jogkör

ryakorlását is.

Az 7997. év végén bekövetkezett szeí\,ezeli változások következté-
ben a korábban egy kézben koncentrált feladatok végrehajtása megosz-
tásra került. Történetesen a MH Iégvédelmi és Repülő Főszemlélóség
alárendeltségében a MH Repülószem|élőségvégzi a repülőcsapatok ki
képzésével, harci alkalmazásával kapcsolatos felügyeleti, szabályozói te-
vékenységet, míg a repüló-anyagnemfelelősi, üzernfenntartási feladatok
tervezése, irányítása és felügyelete a MH Anyagi-technikai Főcsoportfő-
nölség alárendeltségében lévő MH Repülőműszaki Szolgálatfónökég
feladata.

l Dr, Tóth Mihály ny, mk, alezredes, a MH Repüómílszaki Intézet mü§zakj tudományos munkatár-
sa
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Az 1980-as évekvégén a Repülőfőnökség feladatai között egyre ka-
rakterisztikusabban jelent meg a hatósági tevékenység, illetve annak
szervezetszerű végzésének igénye. A hatósági feladatokra a Repülőfő_
nökség töwénl felhatalmazással bírt, azonban ülágosan látszott, hogy a
hatósági és az üzemfenntartói feladatok keveredése nem szerencsés,
azaz független hatósági szervezet létrehozása és működtetése Kvánatos,

Az 19§. évvég; átszervezés -létszámleépítés - soha nem látott kény-
szerű döntést eredményezett, a Repülófőnókségen felszámoliásra került
a Repülésbiztonsági szolgálat. A Magyar Honvédség repülőcsapatai ezt
követően úgy működte\ hog5l nem volt a hadseregnek a repülésbizton-
sággal hivatalból foglalkoó központi szervezete. Történt mindez abban
az időben, amikor sokak számára ülágos volt, hogy a repülések bizton-
sága nem pusztán központi kérdés, de megfelelő hatékonysága csak a

parancsnoki, üzemfenntartói alárendeltségtől való függetlensége es'etén
biztosítható.

Az Inúézet születése:

A fent említett legfontosabb körülmények között került sor 7992-
ben a MH Parancsnokágának újabb átszervezéséte, melynek a témát
érintő legjelentósebb tényezője az alkalmazói és biztosítói - szakanyag-
nem felelősi funkciók szétválasztása, ós a repülőműszaki biztosításnak az
anyagi-technikai biztosításba való integrálása volt.

A MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökég keretein belül létreho-
zott MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség, az erősen korlátozott lét-
számkeret következtében nem lett volna képes a vele szernben támasz-
tott követelményeknek maradéktalanul megfelelni, ugyanakkor a Ma-
gyar Honvédségen belül, a katonai (állami) repülés hatósági feladatainak
ellátására kijelölt (felhatalmazott) MH repülőszemléló - az űj szervezeíi
felépítésben repülőmérnökók nélkül - hatósági jogkörének gyakorlásá-
hoz nem rendelkezett minden szakterületen megfeleló felkészültségű ál-
lománnyal.

Szükségessé vált egy döntéselőkészítéssel, kidolgozói feladatok
megoldásával foglalkozó szervezet létrehozása.

Ezen kénpzerítő tényezők hatrására került megalaKtásra a MH Re-
pülőműszaki Intézet.
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Az Intézet szervezeti elemeinek kialaKtásakor meghatározó volt a
fent körvonalazott problémák megoldásának igénye, és érvényesültek a
repülócsapatok sajtásosságaiból adódó szempontok és szükségszerűsé-
gek. Ennek megfelelően került létrehozásra az 1 . számú melléHet szerinti
s7eívezet, amelyben szembetűnően kettéválik a hatósági feladatokat el-
látó Légialkalnassági és Repülésbiztonsági, valamint az Uzembenígr-
trási és Javítrási Szolgálaí.

Az átszewezés sajátosságaiból adódóan a repülőcsapatok mérnök-
műszaki szolgálatait szakirányító szervezet - a MH Repü|őműszaki Inté-
zet - a MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség közvetlen alárendeltségé-
be sorolt középirányító katonai szervezetként került megalakításra. Fel-
adatait a MH Központi Repülőgépjavító Uzemmel, a MH Repülőanyag-
ellátó Központtal, a MH Gazdálkodási Hivatal Repülőtechnikai Osztály-
lyal, valamint a MH Repülószemlélóséggel együttműködve látja el.

Az Intézet működtetése:

Az |ntézet felállításakor sikerült megnyerni azlntézet számára egy
jól képzett repülőmúszaki, repülőgépvezetői és ejtőernyős állományi, és
olyan hatékony munkarendet kidolgozni, mely kedvező munkafeltétele-
ket teremtett. Az Intézet 1992. áprili§ végéig elérte a funkcionális műkö-
dőképességet, megkezdódött a szakterület szeíteágazó problémáinak
íeltárása és az átmeneti időszakban felhalmozódott problémák megoldá-
sa.

Az Intézet hatáskörébe az aldbbi kiemelt fontosságt1 szakterületek tar-
toznalc

- repülé§biztonsá gizsgálata, megelőző intézkedések kidolgozása,

- katonai repülóműszaki és berepülő pilóta szakzolgálati kérdések
rendezése,

- szakfelügyelet mérnök-müszaki területen,

- repülótechnikai eszközök gyártrásával, javításával foglálkozó szer-
vezetek műszaki minősítése,

- repüló anyagnem felelősi feladatok tervezése,
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- repülótechnikai eszközök jaűtásával, üzemeltetésével kapcsolatos
opeíatív üs/ek megoldása, leszabályozása,

- repülő és ejtőernyő technika műszaki fejlesztése,

- §peciális, repülótechnikai alkalmazásí mérőeszközök felhasználá-
sával, kezelésével, metrológiai biztosításával kapcsolatos feladatok sza-
bályozása, felügyelete,

- a repülőtechnika fenntartási terveinek kidolgozása.

A megalakítás óta eltelt rövid idő tapasztalatai még nem elegendóek
a hatékonyság kellő értékeléséhez, hiszen a repülőcsapatok szakirányí-
tásának újszervezeti rendjében a hagyományos hajózó - mérnök-műszaki
feladatkörök szétváltak, az eg]^ittműködés még a mai napig is a korábbi
hagyományokra és személyes kapcsolatokra épíwe folyik. A jelenlegi
" izolált" mőködés tényleges eredményességének megítéléséhez hosszabb
időre van szükég.

A repüló szakirányítás hatásk)réből az ]ntézethez tartoznak a követ-
kezők:

- a katonai (állami) légijármúvek múszaki állapotával és üzemben-
tartó szervezetekkel kapcsolatos elsófokú szakhatósági feladatok,

- a műszaki követelménytámasztás a hazai és import ipari javítások-
kal kapcsolatban, eryüttműködés a javítások utáni átvételekben,

- a légijármúvek berepülési intézkedéseinek kidolgozása, berepülé-
sek végrehajtásának ellenőrzése,

- a repűlőeszközóket érintő közlönyök folyamatos bevezetése a lé_
gijárművek üzemeltetését és üzembentartását szabályozó dokumentáci_
ók" szül<s ég sz einti módosít ás a", a repülőeszközök hadrafoghatóságának
és a repülésbiztonság helyzetének folyamatos elemzése,

- a repüló szakszolgátati engedélyekkel kapcsolatos előírások kidol-
gozása,
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- a légi üzemeltetés és üzembentartás csapatszintű irányításának el_
lenőrzése,

- a repülóeszközök és földi kiszolgáló rendszerek bes znrzési és javí-
tási terveinek kidolgozása,

- a repülómúszaki fejlesztést érintő területek felmérése, tervek
összeállítása, és bevezetésük irályítása.

Az Intézet műkMését gátló tényezők

Sajnos az Intézet feladatainak zavartalan megoldását egy sor kedve-
zőtlel tényező akadályozza, illetve nehezíti. A teljesség igénye nélkül
néhány, alapvető problémára ezúton is fel kívánom hívni a figyelmet.

A legnagyobb gondot az Intézet jogállásának - immáron két éve hú-
zódó - megoldatlansága okozza, ami abból származik, hogy 1992 febru-
árjában a kormány az MH repülőszemlélőt jelölte ki a katonai légügyi
hatóság vezetójének. Ennek a MH repülőszemlélő, a már korábban vá-
zolt hiányos szervezete miatt nem tud megfelelni és az Intézeten Kvül
nincs a Magyar Honvédségnek olyan szervezeti eleme, amelynek struk-
túrája lehetóvé tenné a katonai légijárművekkel kapcsolatos repülőmér_
nöki feladatok maradéktalan elvégzését.

A rendszer ellentmondásosságát jellemzi, hogy 1993-ban a rendésze-
ti légijármúvek hatósági feladataival a kormány ugyancsak az MH Repü-
lőszemlélőséget bízta meg, azonbanjogkörét az MH Repülőműszaki In-
tézet bevonásával kell ryakorolnia.

A másik - a feladatok megoldását, az intézkedési lehetőségeket -
korlátozó probléma az Intézetben szolgálatot telje§ító mérnökök, bere-
püló pilóták, ejtőernyős szaktisztek besorolása. A középirányító szintből
és a szervezeti tagozódásból adódóan a beosztott mérnök fótiszti helyek
besorolása alacsonyabb a parancsnokságoknál rendszeresített beosztá-
soknál, bár az Intézetnél szolgáló mérnökök határozzák meg az irányítá-
suk alá tartozó területen folyó szakmai tevéken}öéget.

He\telen döntésük negatívan befolyásolja a Magyar Honvédség re-
pülőcsapatainak hadrafoghatóságát, a repülőtechnika üzemképességét,
megbízható múködését, ame\ből származó felelősséget természetesen
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mindentől függetlenül viselniúk kell. Végzik ezt olyan beosztásban, mely-
nél magasabb mérnöki beosztások az egységeknél is vannak. Sok konf-
liktus forrása ez a z intézeti és a hell mérnökök között.

, A jelenlegi áldatlan állapot a katonai repülés ügyének árt, ame\en
-jogállásuk rendezéséig - csak a személyes kapcsolatok ápolása segíthet.

Az latézet szakir ánltói tevékenységéűl:

Az lntézet ío|yamatosan feldolgozz a, e|emzi a repülótechnikai esz-
közök üzemidő felhasználásával, műszaki megbízhatóságával kapcsola_
tos információkat, alapadatokat. Ezek felhasználásra kerülnek más in-
formációs anyagokhoz, a különféle tervezési feladatokhoz, jelenté§ekhez.

A szakhatósági feladatok megvalósítása érdekében gújtjü\ nyil-
vántaítjuk, kiadáshoz előkészitjük a repülő és ejtőernyő, valamint a re-
pülést kiszolgáló gépesített eszközök szerkezetét, üzemeltetését, üzem-
bentartását és csapatjavítását előíró, külföldi gyártóktól és tervezőiro-
dáktól érkezó alapdokument{ciókat, közlönyöket.

Rendszeresen elvé gezzik a légij ármúvek berepülésébe közvetlenül
bevont személyi állomány szakzolgálati minősítő és ellenőrzó üzsgáit.

Jelenleg kidolgozás alatt vannak a különböző szakmai minósítő kö-
vetelményrendszerek, a repülőgépvezető és repúlőműszaki állomány
képzése területén, Később ezek figyelembevételév el tervezzik e|végez-
ni a szakszolgálati engedélyek kiadását,

Az Intézet igen fontos feladatai közé tartozik a repűlőcsapatok mű-
szaki fejlesztésének tervezé§e irányíüása is. A munka során az elmúlt
időszakban több korszerú eszközt szereztünk be, állítottunk rendszerbe.

Ilyen például a Magyarországon csaknem egyedülálló repülőgép haj-
tóművekhez és más gépészeti rendszerekhez használható "Rezgésdiag-
nosztikai állapot vbsgáló rendszef'.

A rendszer segítségével 1993-ban több hajtómúvön végeztünk vizs-
gálatokat, úgy a megbízható működés, mint a hibaelemzés céljábóI. A
mérések eredményeként üzembeállítottunk és folyamatos felügyelettel
üzemeltetünk ery olyan MIG-21-es repülőgéphajtómúvet, arnely a szál-
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lítás során balesetet szenvedett. Rezgéselemző nélkül a hajtóművet is-
mételten ipari átszerelésre kellettvolna küldeni, melynek költsége több-
szöröse a berendezésbe invesztált összegnek-

Ugyancsak ezen rendszer felhasználásával két hajtómú üzemelteté-
sét tiltottuk meg, mivel ezek múszaki állapota komolyan veszélyeztette
a repülés biztonságát.

Bár a rezgéselemzóvel csak korlátozott számú méréstvégezíink, az
eredményeinkre nemzetközileg is felfigyeltek, amit az 1993 tavaszán a
Szolnoki Repüléstudományi Napokon elhangzott elóadás alapozott
meg. Atudományos közleményolyan műszaki színvonalúvolt, hogy meg_
hívást kaptunk az 1994-ben az Amerikai Eryesült Allamokban megren-
dezésre kerülő világméretű Repüléstudománf Konferenciára. Sajnos az
anyagi lehetőségek erősen korlátozott volta nem biztosítja a kiutazásun-
kat és részvételi díj befizetését.

A rezgésdiagnosztika mellett 1993. ev végén mégkét rendkívül fontos
diagnosztikai rendszert skerük felhltatni és beszeremi:

- Az egyik a hajtóművekből, reduktorokbólvett olajminta tribológiai
elemzésére használható, A BAIRD MOA tipusú automatikus olajanali-
zátor, mely a g5rűjtött olajmintában található kopadékból 10 kiválasztott
kémiai elem mennlségének megh atfuozásfuaképes. Segítségével folya-
matosan nyomonkövethető az olajjal kent gépészeti berendezések el-
használódása.

A rezgésdiagnosztika és a tribológia tudományának ötvözésével a
repülótechnika diagnosztikájában minőségi elórelépést tehetünk. Ehhez
a legfontosabb eszkózök rendelkezésre állnak, soron következő felada-
tunk a szükséges eljárások kidolgozása és azok integrálása az üzemben-
tartás rendszerébe, ami a már meglévó hagyományos eszközökkel kiegé-
szíwe lehetóvé teszi a hajtómúvek, reduktorok állapot szerinti üzemel_
tetésének fokozatos bevezetését.

- Az előzőekben említett másik korszerű rendszer, mellyel bőűthet_
tük a diagnosztikai lehetőségeinket a kenő és hidraulika olajok minősé-
gét eíemző berendezá. Alkalmazásával lehetőség ny{lik a különböző
olajok elhasználódási mértékének megbatározására. Az eszközökkel
biztosítható a repülógépek és a földi kiszolgáló berendezések folyamatos
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tisztán tartása és a keletkező szennyződések időbeni kiszűrése, ami által
jelentósen csökkenthetők a hidraulikus elemek kopása, valamint meg-
növelhetó az egyre drágább kenő- és hidraulika olajok üzemideje.

1993-ban fejeződöttbe a repülőgép navigáció területén új korszakot
jelentő " Múholdas helyneghatdrozó navigációs bermdezések (GPS)" csa-
patüzsgálata és alkalmazásbavétele.

Az Intézetnek jelentós feladatai vannak a hazai gyártású korszerű
fedélzeti adatrögzítő és földi adatfeldolgozó rendszerek (SZIROM; TI-
SZA; TEMES; TAVASZ) fejlesztésében és széleskörű elterjesztésében.

A fejlesztések megkövetelik, hogy szakembereink a szűkös lehetó-
ségek kihasználásával rendszeresen részt vegyenek a hazai szakmai tu-
dornányos konferenciákon, tanácskozásokon, kiállításokon és más szak-
területünkhöz tartozó fórumokon.

A szakmai felkészültség folyamatos tökéletesítése mellett kiemelt
feladatként kezeljük az állomány nyelvtanulásának megszervezését. En-
nek érdekében jelenleg is több munkatársunk vesz részt nappali nyelv-
tanfolyamokon, illetve továbbképzéseken. Tudomásul kell vennünk,
hogy a repülés nemzetkcizivé vá|ásával az angol nyelv ismerete minden
repülésben dolgozó szakember számára nélkülözhetetlen.

A munkamenet szerves részét kép ezi a hazai repűlés-tudományi in_
tézetekkel és eg]etemekkel való kapcsolattartás.,Folyamatos kapcsolatot
tarank: aBudapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Tanszé-
kével, a MH Szolnok Repülőtiszti Főiskolával, a MH Haditechnikai In-
tézetéve|, a BM Bűnüryi-Kutató Intézetével és egyéb oktatási, tudo-
mányos és fejlesztő-gyártó szervezetekkel,

Az Intézet főbb feladatai az 1993, és 1994. években:

A felsószintű döntések eredményeként az Intézet központi felada-
tává vált:

- a MIG-29 tipusú repülőgépek rendszerbeállításával összefüggő
előkészítő, szer.lező, végrehajtó tevékenység, továbbá a repülőgépek
átvéte\e, légialkalmassági vizsgálata és a szükséges műszaki fejleszté-
sek irányának kidolgozása, feltételeinek megteremtése,
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- aZ L-39 tipusú repülógépek átvételével, üzembentartásával, elhe-
|yezéséve|, felhasználásával összefüggó tervek kidolgozása, az üzembe-
állítás megszervezése, a szükséges rendszerbeállítási intézkedési tervek
elkészítése,

- a hazai repülőgépvezető képzéshez szükéges turbólégcsavaros is-
kolagép beszerzésére kiírt tender értékelése. A döntést követóen a be-
szerzésre kijelölt tipusú repülőgép rendszerbeállítási feladatainak végre-
hajtása, á a (MiG-29-nél már felsorolt) hatósági feladatok elvégzése,

- a katonai és rendészeti légijármúvek üzemeltetésével, územben-
tartásával ös§zefü ggő szakigazgatási és szakhatósági feladatok elvégzése,

- a katonai légijármúvek alkalmasságának vizsgálata és az üzemelte-
téssel kapcsolatos repűlésbiztonsági feladatok meghatározása,

- a légijárművek üzemeltetését és üzembentartását elősegítő infor-
mációk gyűjtése, feldolgozása és az információs folyamatok rend-
szerszemléletű műkódtetése,

- az Intézet jogszerú hatásköri és eryüttműködési feladatainak ki-
dolgozása, a meglévő alá- és fölérendeltségi viszonyok, kapcsolatrend-
szerek tisztázása, pontosítása és működési hatásfokának növelése.

Az Intézet bemutatásánál munkánk és gondjaink vázlatos ismerte-
tésénél csak körvonalaztuk azt a nagy témaköít amivel nap mint nap meg
kell küzdenünk, Amunkánkat akadályozó problémák felvetését nem pa-
naszként tesszük, hanem annak tudatában, hogy az ilyen jellegű gondok
nem az Intézet sajátosságaiból adódnak, ezek hasonlóan meglehetnek
más szervezeteknél is, és hogy ezen problémák orvoslása a katonai repü-
lés, ezzel összefúggésben az ország védelmének ügyét szolgálja. Jó kez-
deményezésnek tartjuk a bemutatkozási lehetőséget és ezen belül a kö-
zel azonos szakmai szervezeteknek a megismerését, valamint az eredmé-
nyek átvételének lehetőségeit.

Intézetünk mint fiatal szeívezeí, a valóságban is fiatal, jólképzett
szakemberekból á||, ezért az elénk tornyosuló nehézségek megoldására
megfelelő biztosítékot látunk.
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