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A GANZAVIA GAK–22 DINO KÖNNYŰREPÜLŐGÉP, 
MINT A POLGÁRI-KATONAI TÖBBFELADATÚSÁGRA 

VALÓ TÖREKVÉS EGYIK PÉLDÁJA A 90-ES ÉVEKBEN 

Absztrakt 

A GAK–22 Dino a Ganz-Avia Kft.-nél az 1990-es évek elején terve-
zett és megépített kétfedelű, többcélú könnyű repülőgép. Általános 
célú repülőgépként, valamint mezőgazdasági, vízügyi és katonai fel-
használásra tervezték, műrepülésre korlátozottan képes. A GAK-22 
Dino repülőgép 1993. október 8-án hajtotta végre az első felszállást. 
Szolnokon a Magyar Honvédség képviselőinek is bemutatták a repü-
lőgépet, amelynek tervezésekor a katonai kiképzési feladatok végre-
hajtására való alkalmasságot is figyelembe vették. Végül csak egy 
példány készült belőle. 

Kulcsszavak: kiképző repülőgép, magyar repülőipar, hazai gyártás, 
többfeladatúság  

Bevezető gondolatok 

A magyar haderő repülőcsapatainak kiképzése során a harmincas 
évektől kezdődően folyamatosan felmerült – és hazai gyártás vagy 
beszerzés útján rendre kielégítésre is került – a hajózóképzésben 
alkalmazható könnyű kiképző repülőgép iránti igény. Mivel ez a 
repülőgép-kategória – sport-, oktatási, illetve egyéb célokra - 
rendszerint a polgári életben is alkalmazást nyert, általában 
jelentkezett egy olyan típus rendszeresítése iránti igény, amely a 
polgári és a katonai területen jelentkező feladatokat egyaránt képes 
ellátni. A hazai fejlesztés egyik példája a Levente II. repülőgép 1942-
es hazai gyártásának megszervezése, mellyel a magyar repülőipar is 
jelentős eredményt ért el, ám ezt követően - a II. világháborútól 

                                                           
1
 ifj. Hennel Sándor okl. mk. őrnagy a BME-n végzett repülőmérnök, helikopter-

hajózó, illetve polgári merevszárnyú repülőgép szakszolgálati engedéllyel rendelke-
zik. Az NKE KMDI doktorandusza, kutatási területe a katonai célra is alkalmazható 
többfeladatú könnyűrepülőgépek fejlesztésének vizsgálata. 
E-mail: hennel.sandor@mil.hu 



230 

napjainkig - mégis kizárólag külföldi forrásból oldották meg a katonai 
kiképző repülőgép beszerzését. Holott ennek a repülőgép-kategóriá-
nak a gyártására a hazai repülőipar is képes. Erre példa a 
GANZAVIA GAK–22 Dino könnyűrepülőgép fejlesztésének története. 

1. A GAK–22 Dino fejlesztésének története 

A GAK–22 Dino Magyarországon a Ganz-Avia Kft.-nél az 1990-es 
évek elején tervezett és megépített kétfedelű, többcélú könnyű repü-
lőgép. Általános célú repülőgépként, valamint mezőgazdasági, víz-
ügyi és katonai felhasználásra (pl. futárgép) tervezték, műrepülésre 
korlátozottan képes. Csak egy példány készült belőle, amely napja-
inkban a Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti Kiállításán tekinthető 
meg.  

 

 

1. ábra. A GANZAVIA GAK–22 Dino többfeladatú könnyűrepülőgép 
tervezésekor a katonai kiképzési feladatok végrehajtására való al-

kalmasságot is figyelembe vették 

A repülőgépet a Ganz Holdinghoz tartozó Ganz Avia Kft.-nél fej-
lesztették ki. A repülőgép GAK elnevezése a gyártó cég és a főkonst-
ruktőr, Kovács Géza nevéből összeállított betűszó. A 22-es jelölés a 
sorszám szerint második tervezett repülőgépe a főkonstruktőrnek és 
a kétüléses szerkezeti kialakításból származik. A tervezésben és épí-
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tésben Pfeilmayer Artúr, Simó Wily, Végh Pál, Elterné Gombkötő 
Edit, id. Hennel Sándor, Keszthelyi György, Kovács Jenő dolgoztak, 
Papp Márton hatósági ellenőrzése alatt. 

A GANZ cég nem titkolt célja a nagynevű és kiváló termékeket 
előállító gyáróriás profiljának szélesítése és a meglévő szabad kapa-
citásainak jó kihasználása volt. A Ganz Avia Repülőgép Építő és Fej-
lesztő Kft. terméke – a GAK 22 Dino motoros kisrepülőgép – 1993-
ban a II. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton elismerő oklevelet, 
1994-ben Ganz Ábrahám díjat és az Industria’94 Beruházási Javak 
Szakvásárán Nagydíjat kapott. 

A GAK-22 Dino aerodinamikai koncepcióját – az eltolt középvonalú 
kettős szárnyszerkezetet - az 1986-ban épített, szintén Kovács Gyula 
által tervezett A–01 Famadár ultrakönnyű repülőgépen próbálták ki. A 
Famadárnál főbb vonalait tekintve már a Dino aerodinamikai elrende-
zését használták. Az elrendezés előnye, hogy a repülőgép átesési 
tulajdonságai rendkívül kedvezőek, átesés esetén lényegében mind-
össze irányított süllyedésre (ún. liftelésre) kerül sor - az eltolt közép-
vonalú szárny sajátos jellemzői miatt -, nehezen esik dugóhúzóba. 

 

2. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép 1995 előtti állapota 

A GAK-22 Dino repülőgépet a XIII. kerületi Dunyov utca egyik mű-
helyében kezdték el építeni, majd a Gödöllői Gépgyárban folytatták a 
munkát. 1992-ben a projekt mögé állt a Ganz Holding, és a gép fej-
lesztésére és építésére 1992. december 1-jén létrehozták a Ganz 
Avia Kft-t.  
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3. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép háromnézeti rajza 
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A GAK-22 Dino repülőgéppel 1993. október 8-án hajtotta végre az 
első felszállást Matuz István, a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) 
főpilótája. A hosszú és gondos berepülési folyamat körülbelül száz 
felszállásból (száz repült órából) állt. Nagyon alapos felmérésre kerül-
tek a gép repülési és alkalmazhatósági tulajdonságai. A nyilvánosság 
számára 1993. december 13-án mutatták be a Budaörsi repülőtéren 
Hegyháti József ipari és kereskedelmi minisztériumi államtitkár jelen-
létében. 1994-ben Berlinben az 1994-es ILA repülőgépipari szakvá-
sáron is kiállították, ahol a gép repülési bemutatót is tartott. Szolno-
kon a Magyar Honvédség képviselőinek is bemutatták a repülőgépet, 
amelynek tervezésekor a katonai kiképzési feladatok végrehajtására 
való alkalmasságot is figyelembe vették. Kezdetben HA-XBP lajst-
romjellel repült, majd 1995-ben átlajstromozták HA-YACT jelzésre. 

A projekt végül a gazdasági nehézségek miatt akadt el, a prototí-
puson kívül további példányokat nem építettek, a Ganz Avia Kft. pe-
dig megszüntette e tevékenységét.  

2. A GAK-22 Dino repülőgép műszaki jellemzői 

A GAK-22 fémépítésű, kétfedeles szárnyelrendezésű, egymotoros, 
vonólégcsavaros, merev futóművű kétszemélyes repülőgép. 

 

4. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép motorburkolat nélkül. Látható a 
Lycoming O–235 H2C négyhengeres, léghűtéses, benzinüzemű 

boxer elrendezésű repülőgépmotor 
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Negatív lépcsőzöttségű kétfedelű szárnyelrendezésű repülőgép. 
Az aerodinamikai koncepció lényege az eltolt középvonalú kettős 
szárnyszerkezet. A felső szárny az alsó szárnyhoz viszonyítva víz-
szintes irányban jelentősen, 1,09 m-el el van tolva hátrafelé, ezzel 
átmenetet képez a tandemszárnyú gépek irányába. A felső szárny 
nem rendelkezik szárnymechanizációval, a csűrők és az ívelőlapok 
az alsó szárnyon vannak elhelyezve. Mindkét szárny egydarabos kivi-
telű, átmenő főtartóval. 

Jellegzetessége a kombinált magassági kormányzás, melyben az 
alsó szárnyak is részt vesznek a magassági kormánnyal együtt kitérí-
tett ívelőlapokkal. Az alsó szárnyon így kialakuló felhajtóerő-változás 
a magassági kormányon keletkező erőkkel együtt biztosítja a kereszt-
tengely körüli elforduláshoz szükséges nyomatékot. A szárny 
egyfőtartós, torziós lemezburkolattal rendelkezik, a főtartó mögött 
feszítőzött vászonborítást alkalmaztak. A szárnyvégek hátranyilazott 
kialakításúak. A függőleges és a vízszintes vezérsík dural szerkezetű. 

 

5. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép fehér festéssel 

A törzs hegesztett acélcső rácsszerkezet, melyet dural borítás fed. 
A motorburkolat műanyagból készült. A törzsben kialakított kétfős 
fülkében az ülések egymás mellett helyezkednek el, az ülések mögött 
csomagtartó található. A kabintető plexiből készült, egy darabban elő-
re nyitható. 
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A repülőgépbe egy 86 kW (117 LE) maximális teljesítményt leadó 
léghűtéses Lycoming O–235 H2C négyhengeres boxermotort építet-
tek, amely Mühlbauer gyártmányú, 1,8 m átmérőjű légcsavart hajt. 

A gép korlátozottan műrepülhető. Az üzemanyagrendszere az 
alapváltozatnál nem alkalmas negatív repülési módokban a motor 
üzemanyag-ellátására. 

Futóműve nem behúzható, orrfutós, tricikli elrendezésű. Az orrfutó 
kormányozható. A főfutók könnyűfémből készült laprugó futószáron 
helyezkednek el. A főfutó kerekeit mechanikus (bowden-es) működte-
tésű fékekkel látták el. A főfutó nyomtávja 2,5 m. 

Geometriai méretek és tömeg-adatok: 

 Fesztáv:    7,7 m 

 Hossz:     6,1 m 

 Magasság:    2,6 m 

 Szárnyfelület:    14,04 m² 

 Üres tömeg:    430 kg 

 Maximális felszálló tömeg:  720 kg 

 Üzemanyag:    80 kg 

 Motor típusa:    Lycoming O–235 H2C 

 Motor felépítése:   négyhengeres, léghűtéses, benzin-
üzemű boxer 

 Felszálló teljesítmény:  86 kW (115 LE) 

Repülési jellemzők: 

 Maximális sebesség:  195 km/h 

 Utazósebesség:   180 km/h 

 Felületi terhelés:   51 kg/m² 

 Repülési távolság:   700 km 

 Felszállási úthossz:   235 m 

 Terhelhetőség:   +6g / -4g 
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3. A repülőgép jellemzőinek értékelése 

A gépet a tervezői olcsón előállítható és egyszerűen üzemeltethető 
többfeladatú könnyűrepülőgépnek szánták, amely kiképzési, sport- és 
futárfeladatok, illetve mezőgazdasági, vízügyi, valamint rendészeti 
célú feladatok ellátására egyaránt alkalmas. 

Kedvező tulajdonságai: 

 a fémépítés és a merev futómű miatt egyszerű szerkezetű, ol-
csón gyártható, könnyen javítható; 

 a repülőgép átesése esetén mindössze irányított süllyedésre ke-
rül sor, emellett nehezen esik dugóhúzóba, ezért „kiemelten biz-
tonságos repülési tulajdonságai alkalmassá teszik oktatási célú 
felhasználásra” [1.]; 

 a kétfedelű kialakítás miatt a fesztávolság kis értékre adódik, 
ami miatt a felszállópálya rugalmasan megválasztható (pl. út-
szakaszok); 

 a repülőgép többlépcsős teszt- és berepülési programnak lett 
alávetve (Famadár és GAK), emellett rendelkezik a légügyi ha-
tóság engedélyével, valamint kidolgozott tervdokumentációval, 
és megfelel a FAR Part 23 Aerobatic követelményrendszernek. 

 

6. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép a budaörsi repülőtéren 
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A repülőgép tervezése során figyelembe vették egy 150 LE telje-
sítményű motor beépítésének lehetőségét állítható légcsavarral, 
amellyel a gép – az üzemanyagrendszer módosítását követően – kor-
látlanul műrepülhetővé válik, illetve csökken a felszállási úthossz is.  

 

7. ábra. A GAK-22 Dino repülésre készül a budaörsi repülőtéren 

Összegzés és következtetések 

A magyar haderő repülőcsapatainak kiképzése során folyama-
tosan felmerül a hajózóképzésben alkalmazható könnyű kiképző-
repülőgép iránti igény. Ez az igény hazai gyártás vagy külföldi típus 
beszerzése útján is kielégíthető. A Magyar Honvédség repülő alaku-
latainál a kilencvenes évek elején rendszeresített Jak-52 típusú ki-
képző repülőgépek napjainkra elavultak. A jelenleg hadrendben lévő 
Jak-52 repülőgépek már nem felelnek meg a kor követelményeinek, 
egyre távolabb kerülnek a korszerű hajózókiképzés és előképzés filo-
zófiájától. A repülőgépek már csak néhány évig tarthatók rendszer-
ben, ezért gondoskodni kell pótlásukról. A GANZAVIA GAK–22 Dino 
könnyűrepülőgép kifejlesztése bizonyítja, hogy: 

 a GAK-22 fejlesztésének költségei igen alacsony szinten tudnak 
maradni a már meglévő szakember, szervezeti, intézményi 
háttereknek köszönhetően;  
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 jövőbeni beszerzések során célszerű figyelembe venni, hogy 
ennek a repülőgép-kategóriának a gyártására a hazai 
repülőipar is képes; 

 a rendszerváltást követő években megindult és megvalósult 
fejlesztés napjainkban jelentős autóipar- beszállítói háttérrel 
bíztatást ad újabb projectek megkezdéséhez; 

 ez a repülőgép-kategória – sport-, oktatási, illetve egyéb célokra 
- rendszerint a polgári életben is alkalmazást nyer, felmerült egy 
olyan többfeladatú típus rendszeresítése iránti igény, amely a 
polgári és a katonai területen jelentkező feladatokat egyaránt 
képes ellátni; 

 meglévő szabad kapacitások, illetve a kapacitások bővítésével 
jó költséghatékonyságú fejlesztéseket lehet végigvezetni. 

 

8. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép a levegőben (Budaörs) 
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9. ábra. A GAK-22 Dino repülőgép 
a Közlekedési Múzeum kiállítóhelyén 

Összességében, a Jak-52 típus leváltása célszerűen egy olyan 
hazai gyártású, többfeladatú típussal történhet meg, amely amellett, 
hogy kielégíti a Magyar Honvédség kiképző repülőgéppel kapcsolatos 
igényeit, a polgári repülőgép-piacon is vevőkre talál. 
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