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HAT ÉVTIZEDE A KATONAI REPÜLÉS SZOLGÁLATÁBAN  

Az MH Légijármű Javítóüzem szerepe a repülőtechnika 
üzemben tartásában 

 I. rész 

Absztrakt 

 A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem jogosultságokkal és 
képességekkel rendelkezik a repülőtechnikai eszközökön történő karbantartások és 
javítások, valamint modernizációs beavatkozások elvégzésére. A javítóüzem ebből a 
szempontból vizsgálva is nagy jelentőséggel bír. A tanulmány célkitűzése a 
szervezet Magyar Honvédségen belül elfoglalt helyének és rendeltetésének 
ismertetése, illetve az aktuális képességek, jogosultságok, tevékenységi kör 
bemutatása a jövőbeni lehetőségek a kapacitás hatékony kihasználását illetően. 

Kulcsszavak: légijármű javítás, üzemben tartás, hadiipar 

Bevezetés 

 A Magyar Honvédségen (továbbiakban MH) belül jelenleg az MH Légijármű 
Javítóüzem (továbbiakban MH Lé.Jü.) az egyetlen olyan szervezet, amely megfelelő 
jogosultságokkal és képességekkel rendelkezik a repülőtechnikai eszközökön történő 
mélyebb szintű időszakos ellenőrzések és karbantartások, valamint bizonyos 
modernizációs jellegű beavatkozások elvégzésére. A jelenleg még hadrendben lévő, 
de többségében orosz gyártású repülőtechnikai eszközök ipari nagyjavítására a 
gyártót és néhány külföldi céget leszámítva itthon csak a tököli Dunai 
Repülőgépgyártó Rt-nél (korábban Pestvidéki Gépgyár) volt lehetőség. Az MH Lé.Jü. 
ebből a szempontból vizsgálva is nagy jelentőséggel bír, hiszen az itt dolgozó 
szakembergárda felkészültségére alapozva − megfelelő infrastruktúrával és 
jogosultságokkal felruházva − a jövőben akár az ilyen jellegű tevékenységek 
végzésének is lehetne realitása. 

Az MH Lé.Jü. a hadrendben lévő repülőtechnikai eszközök javítása terén egy 
jól bevált, nagyfokú megbízhatóságot eredményező, de a mai viszonyok mellett már 
nem elég korszerű, az ún. tervszerű megelőző karbantartáson alapuló 
üzemfenntartási stratégiát képviseli. A repülőtechnikai eszközök üzemben tartása 
során alkalmazott fenntartási stratégiát az eszköz gyártója írja elő, ezen változtatni 
az eszköz üzemeltetői csak a gyártó engedélyével és szoros közreműködésével 
tudnának, ahhoz hasonlóan, mint ahogy ez a MiG-29-es típus üzemidő 
hosszabbítása során korábban megtörtént. Mindezek ellenére a javítóüzem 
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szakemberei tevékenységük során már alkalmazzák a modern, állapot szerinti 
üzemfenntartási rendszerre jellemző vizsgálati eljárásokat is. 

Az előbbiekben említett MiG-29-es típus hadrendből történő kivonása az üzem 
számára csak kisebb mértékű megrendelés csökkenést eredményezett, ami 
korábban főként beépítési jellegű, illetve sérüléses javítási feladatokra korlátozódott. 
A típust kiváltó JAS-39 Gripen repülőgépeken viszont a javítóüzem egyáltalán nem 
végez üzemfenntartással kapcsolatos beavatkozásokat, mivel erre a feladatra az MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülő Bázis lett kijelölve. A legutóbbi kormányzati döntés 
értelmében a Gripen repülőgépek bérletére vonatkozó szerződés előreláthatólag 
csak 2026-ban jár le. Ha ezt követően a gépek egy kölcsönös megállapodás 
keretében hazai tulajdonba kerülnének, akkor a további üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatokban a MH Lé.Jü.-nek is kiemelt szerepe lehetne. További lehetőséget és 
kihívást jelenthet a külföldi haderőktől üzemeltetésre átvett vagy később beszerzésre 
kerülő egyéb repülőtechnikai eszközök javításával, modernizálásával kapcsolatos 
feladatok teljesítése is. 

1. A javítóüzem története, szervezeti felépítése, feladatai és 
tevékenységi körei 

1.1. A javítóüzem és jogelődeinek története 

Az itthon megjelent szakirodalmat áttekintve az MH Lé.Jü. valamint korábbi 
jogelődjeinek teljes történetét és tevékenységét a kezdetektől bemutató publikációt 
nem igazán találunk. A témára vonatkozó csekély számú szakirodalom 
tanulmányozásán túlmenően sikerült betekintenem egy, az alakulat archívumában 
található nagyobb terjedelmű kéziratba is, amely alapján az alábbiakban igyekeztem 
összefoglalni a javítóüzem és jogelődjei történetének legfontosabb eseményeit.1

Az MH Lé.Jü. legkorábbi jogelődje az MN 25. Vadászrepülő Hadosztály 
Parancsnokság szervezésével egyidejűleg közvetlen alegységként 1950. november 
15-i hatállyal Szentkirályszabadján, a repülőgépek javítása és karbantartása céljából 
létrehozott Tábori Repülőgépjavító Műhely (továbbiakban TÁRM-4) volt. Akkoriban 
minden repülőhadosztály parancsnokság (MN 24. és MN 50. Vadászrepülő Ezred, 
MN 23. Csatarepülő Ezred), valamint a Légierő Parancsnokság közvetlen 
alárendeltjeként is létrehoztak ilyen szervezeteket, így az 1952-től 1955-ig terjedő 
időszakban öt ilyen szervezet működött a légierőn belül. A megalakulás után a 
TÁRM-4-nek nem volt külön állománytáblája, mivel ez az előbbiekben már említett 
hadosztály-parancsnokságba volt szervezve, így szakmai tevékenységét is a 
hadosztály javító mérnöke irányította és határozta meg. A szervezet parancsnoki 
posztja tiszti beosztás volt, állományát pedig közvetlenül a megalakulás után 13 tiszt, 
16 tiszthelyettes és 25 fő sorkatona alkotta. Az alegység szervezetébe hat műhely 
(sárkány, motor, különleges, rádiós, fegyveres, gépműhely), valamint a 
repülőműszaki anyagok tárolására alkalmas kéziraktár tartozott. A műhelyek 
állományában szerepelt még 10 db műhelygépkocsi is, amelyek megfelelő 

  

                                                           
1 Kenyeres Dénes Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem és jogelőd alakulatainak története 1950-
2001, kézirat, Kecskemét 2002 
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műszerezettséggel valamint speciális célszerszámokkal voltak ellátva és 
felszereltségük lehetővé tette, hogy a személyi állomány tábori körülmények között is 
végezhessen javítást a vadászrepülő hadosztály kötelékébe tartozó repülőtechnikán.  

A TÁRM-4 elsődleges feladata jellemzően a magasabbegység hadrendjébe 
tartozó repülőgépeken keletkezett kisebb-nagyobb sérülések és meghibásodások 
kijavítása, továbbá un. profilaktikus (megelőző) karbantartások végrehajtása volt, de 
a javítóműhely állománya rendszeresen segítette a repülőszázadok állományát az 
akkori repülőtechnika (Jak-9F, Jak-9V, Jak-11, Jak-18 és a Zlin Z-381 típusok) téli-
nyári üzemre történő átállásának munkálataiban. Kiemelt feladatként a javítóműhely 
végezte el az újonnan érkezett technikai eszközök, berendezések összeszerelését 
és üzembehelyezését. A TÁRM-4 szakemberei végezték el a repülőgépek szerkezeti 
elemeinek, illetve fedélzeti berendezéseinek az ellenőrzését, a feltárt hibák 
kijavítását és dokumentálását, valamint a repülőgép műszereinek és a mérő-
ellenőrző berendezéseknek a hitelesítését. Az egység feladatkörébe tartozott még a 
repülőgépek fedélzeti levegő és oxigén palackjainak a nyomáspróbája, valamint a 
különböző repülőgéptípusokon a közlönyök szerinti átalakítások, beépítések 
végrehajtása is. 

A TÁRM-4 a megalakulását követően szinte még be sem rendezkedett 
teljesen a szentkirályszabadjai légibázison máris áttelepülésre kényszerült. Egy 
1951. szeptember 15-én kiadott elöljárói utasítás arról rendelkezett, hogy a 25. 
vadászrepülő hadosztály parancsnokságát, illetve a 24. vadászrepülő ezred teljes 
személyi állományát és haditechnikáját át kell telepíteni Kecskemétre. Az áttelepülést 
több lépcsőben, légi, közúti és vasúti szállítással 1951. szeptember 25-30 között 
hajtották végre. A javítóműhely az első lépcsőben szeptember 25-én és 26-án közúti 
szállítással települt át az új helyőrségbe. 

A következő év jelentős változásokat hozott mind a hadosztály, mind pedig a 
javítóműhely életében, mivel megkezdődött a személyi állomány átképzése az 
akkoriban világszerte újdonságnak számító MiG-15-ös repülőgéptípusra (1. fénykép). 
Az elméleti oktatás sikeres végrehajtása érdekében 1952. február 23-án a 
kunmadarasi repülőtérről átrepültek Kecskemétre egy MiG-15-ös repülőgépet, majd 
a gyakorlati oktatás végrehajtása céljából március 1-én a 18362. hadrendi számú 
szovjet vadászrepülő hadosztály a teljes személyi és technikai állományával együtt 
áttelepült Kecskemétre, illetve Taszárra. Az átképzés egész nyáron intenzíven folyt 
és végül szeptember végén minden állománykategóriánál sikeres vizsgával zárult. 
Szeptember végén − a szovjet vadászrepülő hadosztály visszatelepülését megelőző 
napokban − a szovjet mérnökök és szakemberek átadták a hadosztály-
parancsnokságnak és alárendelt harci ezredeinek végleges üzemeltetésre a 
hadrendjükben lévő 62 db MiG-15-ös és 4 db JAK-11-es típusú repülőgépet, 
valamint a készletükben lévő repülőgép tartozékokat, alkatrészeket, gépjárműveket, 
műhelygépkocsikat, továbbá speciális anyagokat és mindazon kiszolgáló 
eszközöket, berendezéseket, amelyek a MiG-15-ös vadászgépek üzemeltetéséhez, 
kiszolgálásához, javításához szükségesek voltak. A javítóműhely a szovjetek által 
átadott felszereléseket, speciális szerszámokat, valamint a műhelygépkocsikat 
egészen 1954 áprilisáig használta, majd ezt követően ezeket tárolásra átadta a 
mátyásföldi Központi Repülőanyag Szertár részére, ahonnan később kiselejtezésre 
kerültek. 
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1. ábra. MiG-15 típusú vadászrepülőgép Kecskeméten 1952-ben 

 

Az 1952 őszén meghozott politikai és katonai döntések következtében 
előtérbe került az ország légvédelmének fokozása, így a vadászrepülő erők nyugati 
hadműveleti irányba történő előretelepítése is. Ennek érdekében november elején 
három lépcsőben került végrehajtásra a 25. Vadászrepülő Hadosztály 
Parancsnokság és a 24. Vadászrepülő Ezred Taszárra történő áttelepülése. Az első 
lépcsőben november 1-én és 2-án a hadosztálytörzs és közvetlen alárendeltségébe 
tartozó egységeik (köztük a TÁRM-4), második lépcsőben november 2-án és 3-án a 
24. ezred és a 69. Önálló Repülő Műszaki Zászlóalj, a harmadik lépcsőben 
november 3-án pedig a légi egységek áttelepítése került végrehajtásra. A 25. 
Vadászrepülő Hadosztály hadrendjébe ekkor 4 db futárgép, 62 db vadászgép, 15 db 
iskolagép tartozott. A parancsnokságon és az alárendelt csapatoknál 1954. 
december 1-én 3 db futárgép, 85 db vadászgép, 10 db iskolagép, majd 1955. október 
1-én a már 91 db különféle típusú harci- és kiképző repülőgép volt rendszeresítve. A 
TÁRM-4 személyi állománya a hadrafoghatóság fenntartása, valamint az 
üzemképességi mutató javításának érdekében éveken keresztül ezeken a 
repülőgépeken dolgozott. 

1955-ben a katonai létszámok csökkentésére hivatkozva bizonyos mértékű 
változtatásokat hajtottak végre a TÁRM-4 szervezetében. Ennek következtében a 
javítóműhely tiszthelyettesi állományának rovására polgári állománycsoport is 
bekerült az állománytáblába. A tiszthelyettesi beosztások számát 8-10 fővel 
csökkentették, ugyanakkor 10 polgári alkalmazotti státuszt állítottak be. Ehhez az 
időszakhoz köthető a MiG-15-ös típuson történt legelső újítások végrehajtása is. A 
javítóműhely szakállománya a hadrendbe állításától kezdve azért dolgozott, hogy ez 
a típus biztonságosan üzemelhessen és a harckiképzés hatékonysága állandóan 
növekedjen. A TÁRM-4 állományába tartozó szakemberek tervezték meg többek 
között a VK1-A típusú sugárhajtóművek tüzelőanyag fúvókáinak ellenőrzésére 
szolgáló „Fúvóka ellenőrző padot” továbbá itt készült az a berendezés is, amely az 
oktatógépek első kabinját vakrepülésre alkalmassá tette.  
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Az 1956-os októberi események során az alakulat harci tevékenységben nem 
vett részt és nem végzett az alaprendeltetéséhez tartozó szakmai tevékenységet 
sem. Ebben az időszakban a légierőnél is szünetelt a kiképzési repülés. A 1956-os 
eseményeket követően azonban a javítóműhely hivatásos állományának egy része 
nem írta alá a „Tiszti nyilatkozatot” ezért őket rövid időn belül leszerelték. 1957 
tavaszára a repülőcsapatok régi szervezetei fokozatosan megszűntek és 
megkezdődtek az átszervezések, amelynek eredményeként Kecskeméten – a 
Légvédelmi Csoportfőnökség alárendeltségében − megkezdte működését az MN 
4532 Repülő Kiképző Központ. Az alárendelt 1. és 2. vadászrepülő század 
Taszáron, a 3. vadászrepülő század Kecskeméten települt. A taszári 25. 
Vadászrepülő Hadosztály TÁRM-4 alakulata is az újonnan létrehozott központ 
alárendeltségébe került. A javítóműhely élére a megszűnt elöljáró hadosztály akkori 
javító mérnökét nevezték ki, aki jól ismerte az alakulat tevékenységét és személyi 
állományát is. 

Az elkövetkező néhány éves időszakban az alegységnél kisebb szervezeti 
változtatások történtek, így pl. a korábban betöltött polgári helyek megszűntek, de a 
műhelyek szervezeti rendje alapvetően nem változott. Rendszeresítettek viszont egy 
tervező technikusi beosztást, amely 1959 őszétől tervező és dokumentációs mérnöki 
megnevezésre módosult. A TÁRM-4 személyi állományát ebben az időszakban 8-12 
tiszt, 18-19 tiszthelyettes és 20 fő sorállomány alkotta. A javítóműhely alapvető 
feladata ugyanaz maradt annyi különbséggel, hogy lényegesen kevesebb számú 
repülőgépen kellett dolgozniuk, mert a forradalom leverését követően a szovjetek 
elvitték a magyar légierő több mint 100 db vadászgépét. 

1959 nyarán – a Magyar Néphadsereg (továbbiakban MN) korszerűsítésének 
jegyében − a kijelölt személyi állomány részére a Szovjetunióban megkezdődött a 
MiG-19 PM típusra történő átképző tanfolyam, ahol a csoportba beosztott 
repülőműszakiak a típus kiszolgálásával, üzemeltetésével kapcsolatos ismereteket 
sajátították el. Az új technika 1960. március 4-én és 7-én érkezett meg Taszárra. 
Ekkor már 150 db-ra növekedett a hadrendben lévő repülőgépek száma, amely végül 
1960 őszére elérte a 200 db-ot. A TÁRM-4 ebben az időszakban alapvetően a 
korábbi MiG-15 és az újonnan érkezett MiG-19 PF típusok javításával foglalkozott, 
azonban a repülőgépek üzemben tartása, valamint a harckiképzési feladatok 
végrehajtása során felmerülő problémák következtében elengedhetetlenné vált a 
javítóműhely továbbfejlesztése és hatékonyabb működtetése. A javítóműhely − 
fennállása óta először − önálló állománytáblát kapott és 1960. november 15-i 
hatállyal az Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) Tábori Repülőgépjavító 
Műhely hadrendi megnevezést kapta, de az alakulat települési helye változatlanul 
Taszár maradt. 

Az 1960-as években a javítóműhely alaprendeltetésébe főként azoknak a 
feladatoknak az elvégzése tartozott, amelyeknek a végrehajtása meghaladta a 
repülőezredek személyi és technikai lehetőségeit. Ezek a feladatok többek között az 
alábbiak voltak: profilaktikus javítások elvégzése a vadászrepülőgépeken, 
meghibásodott földi felszerelések és kiszolgáló berendezések javítása, repülőgépek 
rendszeres újrafestése, a megsérült repülőgépeken kisebb javítások elvégzése, 
felkészülés a harci körülmények között történő sérüléses javítások elvégzésére, 
valamint a vadászrepülő ezredek javító kapacitásának megerősítése. Ezeknek a 
feladatoknak a végrehajtása megkövetelte az állandó műszaki-technikai fejlesztést, a 
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szervezeti felépítés megváltoztatását, a létszám bővítését, a technikai eszközök 
színvonalának emelését, valamint az új típusok javítására történő felkészülést. Rövid 
időn belül elkezdődött a javítóbázis létszámának növelése és újra napirendre került 
egy másik helyőrségbe történő áttelepülés lehetősége, ami 1961 nyarán megtörtént. 
A Kecskemétre történő áttelepülést augusztus 16-án két lépcsőben közúti és vasúti 
szállítással hajtották végre. Az áttelepülést követően az alakulat fedőszáma MN 
8005-re módosult. Az új helyőrségben a javítóműhelyt − a repülőműszaki anyag és a 
gépjárműszállítás kivételével − az MN 59. Honi Vadászrepülő Ezredhez utalták 
anyagi ellátásra. Az alakulat elé állított szakmai feladatok köre egyre bővült, többek 
között fel kellett készülniük a hadrendbe álló korszerű MiG-21 F-13 típusú elfogó 
vadászrepülőgépek profilaktikus javítására is. Ennek érdekében 1963. január 7-től 
megkezdődött a kijelölt állomány részére a típusátképzés. Az egység létszámát 
eközben folyamatosan növelték, így 1963 őszére már 8 tiszt, 56 tiszthelyettes és 65 
sorkatona szolgált a javítóműhely állományában. A MiG-21-es típuson végzett 
profilaktikus javítási munkálatok során a leválasztott berendezések ellenőrzése, 
javítása még inkább előtérbe került és egyre jobban kibontakoztak a különböző 
fejlesztések körvonalai. Az egyéb berendezések gyártási és javítási feladatainak 
bővülése mellett kiemelt feladattá vált a közlönyök és bulletinek feldolgozása is. 

1963-68 között a fent említett profilaktikus javításokat az alakulatnál évente 
átlagban 15 repülőgépen végezték el jelentősen megnövelve ezzel a repülőgépek 
megbízhatóságát. A javítóüzem ebben az időszakban újabb áttelepítés elé nézett, 
mivel a kecskeméti kifutópálya felújítási munkálatai miatt a vadászrepülő ezredet 
ideiglenesen Mezőkövesdre telepítették. A munkálatok idejére a TÁRM-4 
állományának és javító technikájának nagy részét 1965. május 27-én áttelepítették 
Pápára, majd a beton elkészülése után 1965. augusztus 14-én három lépcsőben 
visszatelepítették Kecskemétre. 

A légierő fejlesztése során az OLP TÁRM-4 1966. november 1-től az MN 
Központi Repülőgépjavító Üzem (továbbiakban MN KRÜ) hadrendi megnevezést 
kapta, amelyet egészen 1990-ig használt. Ettől az időponttól kezdődött el az alakulat 
minőségi fejlesztése, valamint az ezzel járó nagyobb arányú létszámbővítés. A 
különböző műhelyekben 36 fő polgári alkalmazott számára rendszeresítettek 
beosztást, amelyek feltöltése rövid időn belül el is kezdődött. Az új beosztások 
feltöltésével az egység létszáma 158 főre duzzadt. A megújult állománytáblában új 
szervezeti elemek jelentek meg, mint pl. Parancsnokság, Hibaanalizáló Osztály, 
Technológiai és Műszaki Osztály, Tervezési Osztály, Anyagbiztosító Csoport, 
Műszaki-Termelési Osztály. Az alakulat életében fontos momentum volt, hogy 
szervezetileg kettéválasztották a technológiai és a termelési folyamatot. Szintén 
ehhez az időszakhoz köthető, hogy részben saját kezdeményezésre, részben 
elöljárói utasításra a szervezeten belül létrehozták az un. komplex brigádokat, 
amelyeknek feladata a kiképzési repülések vagy harckészültség során kisebb 
sérülést szenvedett repülőgépek helyszínen történő javítása, illetve a helyszínen 
nem javítható repülőgépek szétszedése és szállítóeszközön a javító bázisra történő 
szállítása volt. A komplex brigádba minden szakágból delegáltak tiszthelyetteseket 
és sorkatonákat, így ennek megfelelően a létszámot általában 2-3 tiszt, 12-16 
tiszthelyettes és 5-8 fő sorkatona alkotta. A brigádhoz tartozott egy-két darab 
műhelygépkocsi, valamint olyan speciális készletek, illetve szerszámok, amely tábori 
körülmények között is lehetővé tették a helyszíni munkák elvégzését. 
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1969 őszétől az MN hadrendjébe állították a Mi-8-as típusú közepes 
szállítóhelikoptereket. Az MN KRÜ állományából ezután 56 főt jelöltek ki a 
típusátképző tanfolyam elvégzésére, akik 1971. június 8-án sikeresen levizsgáztak 
és ezzel jogosultságot szereztek a típuson a 100 és 200 órás időszakos munkák 
elvégzésére. Az ezt követő néhány éves időszakban az alakulat állománya évente 
20 db Mi-8-as típusú helikopteren végzett időszakos munkákat. A szervezet életében 
újabb változást jelentett, hogy 1972. október 1-vel az egységet a MN 1. Honi 
Légvédelmi Hadsereg Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe helyezték. A 
következő évben az üzem szakemberei kifejlesztettek 2 db VK-1A típusú 
sugárhajtóművel felszerelt tűzoltó gépjárművet (2. fénykép), amely alkalmas volt a 
gázkitörések során keletkezett tűz elfojtására. A sugárhajtóművek kezelésére és 
üzemeltetésére az algyői tűzoltóság kijelölt állománya lett kiképezve. 

1973-ban a vadászrepülő egységek hadrendjében 137 db vadászrepülőgép 
volt rendszeresítve, a csapatrepülő magasabbegység hadrendjében pedig 130 db, 
különböző típusú gép teljesített szolgálatot. Az MN KRÜ állománya ekkor már a 
hadrendben lévő összes repülőgéptípuson dolgozott. Ehhez az időszakhoz 
kapcsolódik egy olyan speciális feladat végrehajtása, amelynek során a magyar 
állam által a szíriai légierőnek átadott 12 db MiG-21 F-13 típusú hadrendből kivont 
üzemképes repülőgépet csoportosítottak át szétszerelés céljából az üzem területére. 
A biztonságos szállításhoz szükséges eszközök gyártását és a fődarabok 
csomagolását is az alakulat kijelölt állománya hajtotta végre. A málházásra 
előkészített vadászgépeket egy An-12 típusú nagy teljesítményű közepes katonai 
szállítórepülőgép jutatta el szíriai rendeltetési helyére. A szállítmányt az alakulat 
szakemberei is elkísérték és több hétig dolgoztak a helyszínen a repülőgépek 
összeszerelésén. Az összeszerelt gépeket ezután előkészítették a berepülésre, amit 
magyar berepülő pilóták hajtottak végre. A sikeres berepülést követően a gépeket 
további üzemeltetésre átadták a szír légierőnek. 

 

2. ábra. Az algyői tűzoltóság számára kifejlesztett speciális tűzoltó jármű 
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1974-ben a MN szállítógép parkjában típusváltást hajtottak végre, melynek 
során a Li-2 típusú szállítógépek helyett az An-26T típusú közepes 
szállítórepülőgépeket állították szolgálatba. Az üzemből a kijelölt állomány sikeresen 
elvégezte a típustanfolyamot, így 1975-től kezdve lehetővé vált, hogy az An-26-os 
repülőgépeken elvégezzék a 600 és 1200 repült óra utáni időszakos vizsgákat. A 
szakállomány azonban nemcsak az időszakos vizsgákat végezte el, hanem egy sor 
ellenőrző berendezés megtervezését és legyártását is végrehajtotta. 

Az évtized második felétől az üzem egyre fontosabb szerepet kapott a 
repülőcsapatok egészére kiható feladatok végrehajtásában. Ez az időszak abból a 
szempontból is nagy jelentőséggel bírt, hogy igazolta a katonai vezetés számára az 
elöljárók helyes érveléseit, így az alakulat további fejlesztése mellett döntöttek. Egyre 
inkább kirajzolódtak egy operatív, széles feladatkör végrehajtására alkalmas, 
megfelelő szellemi kapacitással rendelkező szervezet körvonalai. A szervezeten 
belül a mérnöki, főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya megnőtt és olyan 
műszaki-fejlesztési feladatok kerültek előtérbe, amelyek szükségessé tették a 
technológiai osztály fejlesztését is.  

Az 1970-es évek második felében életbe lépett újabb változások az alakulatot 
is érintették. Megváltoztatták a felső katonai vezetési rendszert, új utalási rend lépett 
életbe és módosult az egység állománytáblája is. 1977. október 31-i hatállyal az 
egységet az MN Repülőfőnök közvetlen alárendeltségébe utalták és kiadták az új 
állománytáblát. A korábbi szervezeti rendtől eltérő – a megnövekedett feladatokat és 
szakmai tevékenységet is figyelembe vevő − meghatározó jelentőségű szervezeti 
elemek kerültek létrehozásra. A végrehajtó szervek keretén belül ekkor alakult meg a 
Vadászrepülő Javító Üzemegység, valamint a Helikopter és Szállítórepülő Javító 
Üzemegység. A szervezeti fejlesztések során a repülőgépek mérő- és ellenőrző 
műszereinek hitelesítését végző csoportot − létszám és feladatkör kibővítésével − 
Repülő Műszer Hitelesítési Üzemegységgé léptették elő. Ettől az időponttól kezdve 
elrendelték a MN légierejében rendszeresített összes mérő- és ellenőrző berendezés 
központi nyilvántartását és meghatározott időközönkénti hitelesítését. A gyártás, 
javítás közbeni ellenőrzések és a minőségtanúsítás biztosítására önálló 
szervezetként létrehozták a Műszaki Ellenőrző és Berepültető Osztályt, továbbá 
megnövelték a korábbi Technológiai és Fejlesztési Osztály létszámát, amelynek a 
megnevezése Műszaki Fejlesztési és Technológiai Osztály lett. Az üzemen belül 
jelentősen megnövekedett a polgári alkalmazottak aránya, mivel ebben az 
időszakban a 43 tiszt, 39 tiszthelyettes és 25 sorállományú katona mellett már 146 
polgári alkalmazott szerepelt az alakulat állománytáblájában. Az 1970-es évtized 
második felétől napjainkig számos átfogó és összetett fejlesztési program indult be, 
amelyeket az üzem szakembergárdája, a Haditechnikai Intézet, a Budapesti Műszaki 
Egyetem, a Műszeripari Kutató Intézet, valamint a Központi Fizikai Kutató Intézet 
szakembereivel közösen hajtott végre. 

Az MN folyamatos átszervezése során 1982-ben megszüntették a Légvédelmi 
és Repülő Felügyelőséget és helyette létrehozták a Légvédelmi és Repülő 
Parancsnokságot. A parancsnokság állományában újraszervezték a 
Repülőfőnökséget, amelynek a MN KRÜ is az alárendeltségébe került. Az 
átszervezés alapvetően nem befolyásolta az alakulat rendeltetését és az abból eredő 
feladatokat. Az alakulathoz folyamatosan érkeztek az An-26 típusú repülőgépek, 



189 

amelyeken a kötelezően előírt időszakos vizsgákon túlmenően egyéb munkákat is 
elvégeztek. Ugyanakkor a repülőcsapatoknál üzemeltetett repülőgépeken és 
helikoptereken egyre inkább szükségessé vált különféle műszaki-fejlesztési feladatok 
megoldása, amelyek végrehajtása – az igények megfogalmazása és jóváhagyása 
után – végül az MN KRÜ részére kerültek meghatározásra. Az alakulat 
szakembereire hárult a műszaki megoldások kidolgozása, a kivitelezés 
technologizálása és a munka végrehajtása is.  

Különleges igények azonban nem csak a hadseregen belül fogalmazódtak 
meg, mivel ekkorra az 1970-es években az alakulatnál kifejlesztett tűzoltó járművek 
üzemeltetése során szerzett tapasztalatok szükségessé tették egy korszerűbb, 
minden körülmények között bevethető és nem utolsó sorban nagyobb teljesítményű 
eszköz kifejlesztését. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság, a Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Kőolajipari Kutató Vállalat, a Repülőfőnökség, és az MN KRÜ 
szakemberei között folytatott több évig tartó konzultáció eredményeként 
körvonalazódott egy harckocsi alvázra szerelt egy vagy két sugárhajtóműből álló 
tűzoltó eszköz megvalósításának a lehetősége. Az egyeztetések során folyamatosan 
kerültek kidolgozásra és pontosításra a legyártandó eszközzel szemben támasztott 
követelmények. Az egyik legfontosabb elvárás a szállíthatósággal kapcsolatban 
merült fel, ugyanis úgy kellett megtervezni a harckocsiból és két sugárhajtóműből álló 
eszközt, hogy mind közúton, vasúton, légi és vízi úton is szállítható legyen. Az 
előkészítés és a tervezés fázisa főként finanszírozási okok miatt elhúzódott, de végül 
a szükséges anyagi források előteremtése után a Szolnoki Kőolajkutató Vállalattal 
kötött szerződés alapján a konkrét kivitelezési munkák 1989 márciusában 
elkezdődtek. Az MN KRÜ állományának kiemelkedő tervezői és kivitelezői munkája 
eredményeként egy olyan világhírű eszköz került ki az alakulattól, amely sikeresen 
vett részt a Kuwait-ban égő olajkutak eloltásában (3. fénykép). 

 

 

3. ábra. Az MN KRÜ szakemberei által kifejlesztett tűzoltó eszköz modernebb változata 
1991-ben 
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1991-ben az MH Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség szervezetében 
létrehozták az integrált technikai szolgálatot, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
a Repülőfőnökség technikai szolgálata átkerült az Anyagi Technikai 
Főcsoportfőnökség szervezetébe, MH Repülő Műszaki Szolgálatfőnökség 
megnevezéssel. Ezzel egyidejűleg az alakulat a Légvédelmi és Repülő 
Főcsoportfőnökségtől átkerült a Repülő Műszaki Szolgálatfőnökség alárendeltségébe 
és a megnevezése MH Légijármű Javító Üzem-re (MH LJÜ) változott. A 
rendszerváltás utáni haderőreform jegyében végrehajtott sorozatos 
létszámcsökkentések az alakulatot is érzékenyen érintették. Az állománytáblában 
bekövetkezett változások ellenére a feladatkör tovább bővült, folytatódott az An-26-
osok időszakos átvizsgálása (4. fénykép), majd 1995-től az időközben rendszerbe 
állt L-39 ZO típusú repülőgépek rendszeres felülvizsgálata is megkezdődött. 

 

 

4. ábra. Légcsavarlapát ellenőrzése An-26 típusú repülőgépen 

 

A MiG-29 típusú repülőgépek 1993 őszén történő hadrendbe állítása új 
feladatokat jelentett a javítóüzem tevékenységében. Hamarosan szükségessé vált 
bizonyos alkatrészek (elsősorban különféle hidraulika csövek) gyártása, valamint a 
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repülőgépek sérüléses javítása, továbbá elkezdődött a műholdas navigációs 
rendszer (GPS), valamint az ellenség-barát azonosító rendszer (KOBALT) beépítése 
a típusba. A beszerelés mellett párhuzamosan gyártották, javították és kalibrálták is 
az eszközöket, így a hitelesítő üzemegység feladatköre is kibővült. A pénzügyi 
források szűkülésével a rendszerben lévő repülőgépeken egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott a leválasztott berendezések javítása. 1994-ben az alakulat tevékenysége 
kibővült a repülőgépek üzemeltetésének megbízhatóságát növelő olajelemző 
laboratórium felállításával. Ebben az időszakban kerültek folyamatosan 
végrehajtásra a „Nyitott Égbolt” programból adódó feladatok, amelyek során számos 
fényképezőgép repülőgépekből történő ki- és átépítése történt meg. Szintén ehhez 
az időszakhoz köthető annak a fejlesztésnek a megvalósulása, amelyeket az alakulat 
1988-ban az Aviatronic Repüléstechnikai Fejlesztő Kft-vel közösen kezdett el. A 
közreműködés eredményeként olyan szilárdtest memóriás elektronikus fedélzeti 
adatrögzítő rendszer került beépítésre a Magyar Légierő repülőgépeibe és 
helikoptereibe (MiG-21, MiG-23, Mi-8, Mi-17, Mi-24 típusok), amely már több mint 
másfél évtizede sikeresen biztosítja a még rendszerben lévő légijárművek objektív 
kontrollját, valamint baleseti kiértékelését. A különféle fejlesztések végrehajtásán 
túlmenően − a leszerelési kötelezettségek teljesítése során − hazánk meghatározott 
mennyiségű repülőgép megsemmisítését vállalta, amelynek keretén belül 1994-ben 
9 db MiG-21 PF, 1995-ben 5 db MiG-21 MF és 2 db MiG-21 BiSz, 1999-ben pedig 
újabb 5 db MiG-21 MF típusú repülőgépet szereltek szét az alakulat szakemberei. 

2000. október 1-i hatállyal az alakulatot ismét más szervezeti alárendeltségi 
körbe helyezték. Az új hadrendi megnevezése MH Haditechnikai Ellátó Központ (MH 
HTEK) Repülőgépjavító Bázis-ra változott. A változás a szervezeti felépítést és a 
létszámot nem érintette. A 2000-es kiképzési év egyik legfontosabb kiképzési 
feladata a MiG-29-es típusú repülőgép modernizációs munkáira történő felkészülés 
volt. A következő évben a haderőreform jegyében végrehajtott átszervezések 
kérdésessé tették a javítóüzem fennmaradását. Szerencsére az alapos, minden 
kérdésre kiterjedő szakmai indokok alapján a felső vezetés úgy döntött, hogy hosszú 
távon szükség van erre a nagy szakmai tapasztalattal, elméleti tudással és értékes 
csapathagyománnyal rendelkező alakulatra. Az egység az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság közvetlen alakulataként 2001. június 15-től 
MH Légijármű Javítóüzem néven folytatta tovább tevékenységét. 

1.2. Az MH Lé.Jü. alárendeltsége és szervezeti felépítése 

A kecskeméti repülőbázis területén működő alakulat jelenleg a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (továbbiakban MH ÖHP) közvetlen 
alárendeltségében hajtja végre feladatait, a szakmai irányítását pedig a 
Haditechnikai Főnökség látja el (1. ábra). 

 



192 

 
 

5. ábra. Az MH Légijármű Javítóüzem katonai és szakmai alárendeltsége2

 
 

Az alakulat szervezeti felépítése alapvetően a vezető és a végrehajtó 
szervekre tagozódik. A vezető szerveket a Parancsnokság, a Törzs, a Működést 
Támogató Osztály és a főnökségek alkotják. A vezető szervek irányító, támogató 
tevékenysége mellett végzi el a feladatait a végrehajtó szervek állománya. A 
végrehajtó szervek tömörítik azokat a szervezeti egységeket, melynek fő profilja a 
szárazföldi és repülőtechnikai eszközök javítása, gyártása, fejlesztése, kalibrálása. A 
végrehajtó szervekhez tartozik a Műszaki Fejlesztési és Technológiai Osztály, a 
Műszaki Ellenőrző és Berepültető Osztály, a Repülőgép Javító Osztály, a Repülőipari 
Metrológiai Osztály, a Vizsgáló Laboratórium Alosztály és a Karbantartó Alosztály.3

 

 A 
szervezeti felépítés pontos tagozódását a 2. ábra szemlélteti.  

                                                           
2 Forrás: Tájékoztató jelentés az MH Légijármű Javítóüzemről 2012. 

3 A vasmadarak gyógyítói Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem, Csapathagyományok, 
Sorozatszerkesztő: Gáspár Katalin, Zrínyi Média, Budapest, 2011 
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Szakmai alárendeltség: 
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6. ábra. Az MH Lé.Jü szervezeti felépítése4

 
 

1.3. A javítóüzem rendeltetése, feladatai és tevékenységi körei 

Az MH Lé.Jü. rendeltetése napjainkban az MH repülőcsapatainál 
rendszeresített repülőtechnikai eszközök és felszerelések meghatározott mértékű 
jogosultságainak keretén belül végrehajtott javítása, felújítása, gyártása és 
fejlesztése. Az üzem – az alapító okirat felhatalmazása szerint – jogosult 
szerszámok, elektronikai alkatrészek, légi- és űrjárművek gyártására és javítására, 
légi szállítás segítésére, továbbá természettudományi és műszaki kutatás-fejlesztés 
folytatására, műszaki vizsgálatok és elemzések elvégzésére, illetve szakmai oktatási 
tevékenység folytatására is.  

Az MH Lé.Jü. a repülőtechnikai eszközök karbantartási hierarchiában a 
legfelső szint alatt helyezkedik el, mint középszintű javításokat végző szervezet (3. 
ábra).  

                                                           
4 Forrás: Tájékoztató jelentés az MH Légijármű Javítóüzemről 2012. 

Hadműveleti és 
Kiképzési 
Főnökség 

Műszaki 
Fejlesztési és 
Technológiai 

Osztály 

Műszaki 
Ellenőrző és 
Berepültető 

Osztály 

Repülőipari 
Metrológiai 

Osztály 

Vizsgáló 
Laboratórium 

Alosztály 

Repülőgép Javító 
Osztály 

Karbantartó 
Alosztály 

Törzsfőnök (pk. h.) Személyügyi 
Főnökség Parancsnok helyettes Jogi és Igazgatási 

Főnökség Főmérnök (pk. h.) 

Parancsnok 

Ügyviteli részleg 
Dokumentációs és 
Közlönyfeldolgozó 

Alosztály 

Kalibráló 
Alosztály 

Sárkány-hajtómű 
Javító Alosztály 

Ellátó és raktár 
részleg 

Felületkezelő 
részleg 

Javító Alosztály Elektromos-
Műszer-Oxigén 
Javító Alosztály 

Repülést 
kiszolgáló és 

szállító részleg 

Megmunkáló 
részleg 

Rádió-Lokátor 
Javító Alosztály 

Sérüléses Javító 
és Fejlesztő 
Alosztály 

Haditechnikai 
eszköz 

hatástalanító 
részleg 

Földi kiszolgáló 
eszközöket 

gyártó-
karbantartó 

részleg 

Belső ellenőr 
Működést 

Támogató Osztály 

 

 

Vezető szervek: 

Alegységek: 



194 

Az MH-n belül a repülőtechnikai eszközök üzemben tartásával, karbantartásával, 
javításával kapcsolatos tevékenységek – a nyugati terminológiából átvett szinteknek 
megfelelően – az alábbiak szerint tagozódnak: 

• Üzembentartói század tevékenysége (a nyugati terminológiában erre az „O”-
„operation level” kifejezést alkalmazzák), 

• Javító század „hangár” tevékenysége („I”-„intermediate level”), 

• Ipari nagyjavítást végző szerv tevékenysége („D”-„depot level”). 

 

Sajnos ipari nagyjavítást hazánkban már jó ideje nem végeznek köszönhetően az 
iparág módszeres leépítésének vagy inkább szétrombolásának. Ezt a szintet 
korábban a Pestvidéki Gépgyár (jelenleg Dunai Repülőgépgyár Rt.) képviselte. Az 
MH Lé.Jü. valahol az „I” és „D” szintek között helyezkedik el és ez az egyetlen olyan 
szervezet a haderőn belül, amely számottevő javítási, felújítási tevékenység, továbbá 
különféle berendezések beépítéséből adódó modernizációs munkák végrehajtására 
− repülőtechnikai eszközök vonatkozásában − jogosult. Az alakulat rendeltetésének, 
létrehozási céljának alapvetően úgy felel meg, hogy rendelkezik a lentebb felsorolt 
feladatok végrehajtásához szükséges szakembergárdával és infrastruktúrával. 

 

A szakemberek az alábbi feladatokat hajtják végre: 

• felmérik az igényeket; 

• megvalósítási alternatívákat (tanulmányokat) készítenek (prototípusokat 
terveznek és gyártanak); 

• technologizálják a gyártási illetve a javítási folyamatokat; 

• levezénylik (művezetik) és végrehajtják a gyártási valamint javítási 
folyamatokat; 

• ellenőrzik az elkészült produktumot; 

• mindezekhez biztosítják a logisztikai hátteret. 
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7. ábra. Az MH Lé.Jü. helye a repülőtechnikai eszközöket karbantartó szervezetek 
hierarchiájában5

 
 

A javítóüzem állománya túlnyomórészt olyan repülőtechnikai eszközökkel 
foglalkozik, amelyekhez a gyártó kötött üzemidős karbantartási rendszert írt elő. 
Ennek a fenntartási stratégiának az a lényege, hogy a szakemberek − előre 
meghatározott időpontban végzett vizsgálatok és javítások alkalmával − az 
elhasználódás mértékétől függetlenül kicserélik vagy megjavítják azokat az 
alkatrészeket, amelyek további élettartama várhatóan rövidebb, mint a következő 
ellenőrzésig terjedő idő. Ez a rendszer csökkenti a váratlan, idő előtti 
                                                           
5 Forrás: a szerző szerkesztése Zupkó T. 2008 alapján 

Gyártó 
Ipari javítás 

MH Légijármű Javítóüzem 
Szükség esetén az előző szintek 

feladatainak végrehajtása, 
fejlesztési, korszerűsítési valamint 
az üzemidő hosszabbítással járó 
feladatok elvégzése, sérüléses 

javítások végrehajtása, hitelesítési 
tevékenység. 

Javítószázad 
Bonyolult meghibásodások 

elhárítása, adott esetben az előző 
szint feladatainak a végrehajtása. 

Üzembentartó század 
Működőképesség ellenőrzése, 

hibaelhárítás utáni „meleg 
ellenőrzés”, alkalmazáshoz történő 

előkészítés, karbantartási 
feladatok végrehajtása, időszakos 
ellenőrzési munkálatok, téli-nyári 
átállással kapcsolatos feladatok 

elvégzése, tárolásra való 
felkészítés 

Üzemeltetés/Repülés Gyártó 
MH Légijármű 

Javítóüzem 
Hatástalanítás Igény Rendszerbeállítás Rendszerből 

történő kivonás, 
hatástalanítás 

Operation 
level 

Intermediate 
level 

Depot level 



196 

meghibásodások számát, ugyanakkor viszonylag nagyok a ráfordítási igényei 
(költség, munkaidő) mivel a tervbe vett munkálatokat és cseréket az elhasználódás 
mértékétől függetlenül el kell végezni. Ezért gyakran előfordul, hogy jelentős 
kihasználatlan üzemi tartalékok vesznek el. A tervszerű fenntartási rendszer 
alkalmazása – az előzőekben jelzett hátrányok ellenére – viszont magas 
megbízhatósági szintet garantál, és habár nem a legkorszerűbb karbantartási 
stratégiák egyike, alkalmazása a nagyobb bonyolultsági fokú haditechnikai 
eszközöknél meghatározott műszaki és gazdasági szempontok fennállása esetén 
mindenképpen indokolt. 

A javítóüzem alaptevékenységei közé az alábbi pontokban felsorolt feladatok 
tartoznak: 

1. An-26 típusú szállító repülőgépek 6, 18, és 36 havi időszakos 
ellenőrzéseinek és szervizjavításának a végrehajtása meghatározott 
technológiai utasítás alapján (5. ábra); 

 

 

 8. ábra. An-26 időszakos ellenőrzési munkálatai 

 

2. légijárművek és tartozékaik konstrukciós változtatása; 

3. műszaki fejlesztések tervezése, előkészítése, technologizálása és 
kivitelezése hatósági vagy gyártói engedélyeztetéshez; 

4. légijárművek fedélzetéről leválasztott berendezések javítása; 

5. földi kiszolgáló eszközök, tartozékok felújítása és gyártása. (pl. JAS-39 
Gripen katapultülés tároló, AMRAAM rakéta tárolókocsi; 
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6. légijárművek sérüléses javítása tábori viszonyok között itthon valamint 
idegen (külföldi) repülőtereken is komplex javító brigádok 
közreműködésével, amelyek képességei közé az alábbiakban felsoroltak 
tartoznak: 

 

 

 

 9. ábra. Sérüléses javítások tábori körülmények között 

 

− lemezborítások javítása, foltokkal és merevítő lemezekkel; 

− hosszmerevítők és bordák javítása, cseréje; 

− tömlők és csövek gyártása, végesítése, nyomáspróbája; 

− kompozit elemek és méhsejtek javítása, 

− színesfémek, alumínium, rozsdamentes acél, titán anyagok 
hegesztése; 

− roncsolásmentes anyagvizsgálatok; 

− szintezés (lézer technikával); 

− fedélzeti rendszer-elemek kiépítése, cseréje, működőképesség 
ellenőrzése; 
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− elektromos, rádió- és impulzustechnikai vezetékek, kábelkötegek 
rendszerében szakadásos, roncsolódásos sérülések javítása, 
helyreállítása, légi alkalmasságának minősítése; 

− hibás vagy roncsolt fedélzeti elektromos és nagyfrekvenciás 
csatlakozók cseréje, helyreállítása és légi alkalmasságának 
minősítése; 

− fedélzeti szelencés műszerek statikus és dinamikus 
táprendszerének javítása, minősítése; 

− fedélzeti gáz (oxigén, nitrogén, levegő), kenőanyag, hidraulika, 
üzemanyag és tűzoltó rendszerek sérüléseinek helyreállítása és 
minősítése. 

 

7. rendszerből kivont repülőtechnikai eszközökkel kapcsolatos feladatok 
(hatástalanítás, múzeumi célú előkészítés, megsemmisítés, földi kiképzési 
célra történő előkészítés stb.) végrehajtása; 

8. a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkájának támogatása, légi közlekedési 
balesetek szakmai vizsgálata a feladatok végrehajtására jogosult 
szakemberek és a rendelkezésre álló technikai feltételek bázisán; 

9. gyári közlönyök nyilvántartása, fordítása, feldolgozása, szabványosítási 
tevékenység folytatása a HM képviseletében; 

 

10. ábra. Üzemanyagtartály műgyantával történő feltöltése a repülőtechnikai eszközök 
hatástalanítása során 
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10. a „Nyitott Égbolt” nemzetközi szerződésben vállalt megfigyelő repülési 
feladatok mérnök-műszaki biztosítása bel- és külföldön. 

 

Napjainkban természetesen a legfontosabb feladat a folyamatos és zavartalan 
földi kiszolgálás biztosítása a még üzemben lévő repülőgépeken és egyéb 
eszközökön. 
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