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A katonai logisztika, különösen a repülőműszakiak közössége jeles 
képviselőjét, egykori vezetőjét veszítette el 2021. március 1-én Baksa Kál-
mán ny. ezredes úr elhunytával. Hosszú éveken át küzdött súlyos beteg-
ségével, amely küzdelemben, életében talán először, alul maradt. 

Baksa Kálmán 1951. január 24-én született a Nógrád megyei Zagyva-
pálfalván. Az általános iskolát Somoskőben fejezte be jeles eredménnyel. 
Már kora gyermekkorában nagyon érdeklődött az autók, egyéb műszaki 
szerkezetek iránt, így egyenes út vezetett a salgótarjáni Gépipari Techni-
kum általános gépész szakára. Itt érettségizett 1969-ben jó eredménnyel. 
Ekkoriban figyelme már a repülésre irányul, jelentkezett és felvételt nyert 
a Killián György Repülőműszaki Főiskola sárkány-hajtóműves szakára. 
Ezzel elkezdődött katonai pályafutása, amely egész életét meghatározta. 

A főiskolát 1973-ban fejezte be, szaktechnikusi oklevelet kapott. 1977-
ben kiegészítő vizsgát tett és üzemmérnöki diplomát szerzett. A főiskola 
befejeztével hadnagyi rendfokozatban tisztté avatták, első beosztásba 
Szentkirályszabadjára került az ott állomásozó 87. szállítóhelikopter ezred 
mérnök-műszaki szolgálatának javító osztályához sárkány-hajtóműves 
időszakos technikusi pozícióba. Elkezdődött repülőműszaki szakmai 
élete. Tanulságos időszak, meghatározó jelentőséggel bírt egész további 
szakmai pályafutására. Itt vált világossá számára a felelősség súlya, a 
technológiai fegyelem jelentősége, a repülés biztonságának elsődleges-
sége, a szakmai hozzáértés elengedhetetlen volta. A szentkirályszabadjai 
ezrednél különböző repülőszaki beosztásokban tevékenykedett1979-ig, 
amikor beiskolázták a moszkvai Zsukovszkij Katonai Repülőmérnöki Aka-
démiára, ahol 1984-ben katonai akadémiai végzettséget és egyben okle-
veles mérnöki diplomát szerzett az eredeti szakmájának megfelelően, sár-
kány-hajtóműves szakterületen. 

Magasabb beosztás, mérnöki feladatok, új kihívások vártak rá. Bör-
göndre helyezték a Magyar Honvédség Csapatrepülő Parancsnokság 
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repülő mérnök-műszaki szolgálat üzemeltető mérnöki beosztásába, majd 
1986-ban kinevezték a szolgálat főnökévé. Összetett feladat, a Csapatre-
pülő Parancsnokság alárendeltségébe tartozó repülőcsapatok repülőesz-
közeinek, azok kiszolgáló eszközeinek, gyakorlóberendezéseinek repülő-
műszaki biztosításával összefüggő feladatok végzése, a csapatok ezirá-
nyú tevékenységének felügyelete, ellenőrzése várt rá. Feladatkörébe tar-
tozott az ország mozgósítása esetére a népgazdaságból lebiztosított re-
pülő- és más eszközök nyilvántartása, alkalmazhatóságuk felügyelete, 
kapcsolattartás az illetékes gazdálkodó szervezetekkel. 

1989-ben újra iskolapad, beiskolázták a Zsukovszkij Katonai Repülő-
mérnöki Akadémia mérnökparancsnoki (ПРИС) szakára, amelyet 1991-
ben elvégzett. Diplomája a hazai vezérkari akadémiai végzettséggel, egy-
ben a Budapesti Műszaki Egyetem szakmérnöki végzettségével egyenér-
tékű. A beiskolázás és a sikeres diploma egyértelmű jelzés, katonai veze-
tői magasabb beosztásra készítették fel. Haditechnikai főnök lett a Csa-
patrepülő Parancsnokságon, ebben a beosztásban a Parancsnokság ösz-
szes haditechnikai eszközének üzembentartásáért, javításáért, hadrafog-
hatóságáért felelt. 

1992-ben jelentős szervezeti átalakítás folytán az MH repülőműszaki 
szakterület az MH Repülőfőnökségtől átkerült az MH Anyagi-Technikai 
Főcsoportfőnökség Haditechnikai Csoportfőnökségének kötelékébe. 
Baksa Kálmán ebben az új szervezeti felállásban az MH Repülőműszaki 
Szolgálatfőnökség kiemelt mérnök főtisztje lett. Alapvetően üzembentar-
tási, javítási kérdésekkel foglalkozott, most már a Magyar Honvédség ösz-
szes repülőtechnikájának vonatkozásában. Az addigi főmérnök nyugállo-
mányba vonulásakor, 1996-ban a helyére lépett, főmérnök, szolgálatfő-
nök helyettes lett, egyben ezredessé léptették elő. Most már az anyag-
gazdálkodás, költségvetés tervezés kérdéseivel is foglalkoznia kellett. A 
szolgálatfőnök nyugállományba vonulásakor, 1998-ban átvette a szolgá-
latfőnökség vezetését, amelyet nyugállományba helyezéséig, 2001. dec-
ember 31-ig ellátott. 

A repülőműszaki szolgálatfőnökségen töltött időszak minden korábbi-
nál összetettebb feladatok elé állították őt magát és az általa irányított 
szervezetet. A Magyar Honvédség költségvetése ebben az időszakban 
jelentősen csökkent, és ez súlyosan érintette a repülőgépek fenntartását 
is. Nem jutott elegendő forrás a szükséges ipari javításokra, beszerzé-
sekre. Állandó átszervezésekkel próbálta kezelni a honvédség vezetése 
a helyzetet, repülőeszközöket, típusokat vontak ki a rendszerből, repülő-
egységeket számoltak fel. Nagy szükség volt a szakmai hozzáértésre an-
nak eldöntésére, meddig lehet még üzemeltetni az előírt javítás nélkül 
egyes berendezéseket, fődarabokat, repülőeszközöket a repülés bizton-
ságának veszélyeztetése nélkül.  
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Emellett, 1993-tól kezdődően folyt a MiG-29, az L-39ZO és a JAK-52 
típusok rendszerbeállítása, erősen korlátozott anyagi lehetőségek mellett, 
rendkívül rövid határidővel. Ebben az időszakban kezdődött a NATO-csat-
lakozás előkészítése is, amely új feladatokat hozott: „Nyitott Égbolt”, 
NATO békepartnerség.1994-től megkezdődött, majd intenzíven folyt új 
(használt) harcászati repülőgépek beszerzésének előkészítése: harcá-
szati-műszaki követelmények összeállítása, egyeztetések az alkalmazók-
kal, más szakterületek vezetőivel, szakembereivel és a potenciális szállí-
tókkal, a „versenyző” típusok megismerése, rendszeres látogatások 
Svédországban, az USA-ban, küldöttségeik fogadása itthon.  

Közben kezelni kellett a meglévő eszközök minimális modernizációjá-
nak problémáit a NATO-interoperabilitás biztosítása érdekében legalább 
az idegen-barát azonosítás és a kommunikáció tekintetében, részben ha-
zai fejlesztés bázisán. Állandó feladat lett az új, költségkímélő fenntartási 
megoldások keresése és alkalmazása, ipari javítások kiváltása üzemidő-
hosszabbításokkal, ha lehet a szállító által, de gyakran „saját elhatározás-
ból”, amennyiben az szakmailag megalapozott. Szerencsére a szolgálat-
főnökségen (és 1996-ig az alárendelt MH Repülőműszaki Intézetnél), a 
repülőcsapatoknál, Kecskeméten az MH Légijármű Javítóüzemnél rendel-
kezésre álltak a jól képzett szakemberek, mérnökök. A feladat azonban új 
volt, párhuzamosan kellett megtanulni annak mikéntjét és elvégezni a fel-
adatot. Baksa Kálmán irányításával (kezdetben az elődje, Jobbik István 
ezredes vezetése alatt) a szolgálati ág teljesítette ezeket a feladatokat. 

Baksa ezredes úr kifejezetten tudományos kutatómunkát ugyan nem 
végzett, de gyakran adott elő konferenciákon, egyéb tudományos fórumo-
kon. Tájékoztatta a hallgatóságot a repülőeszközök hadrafoghatóságának 
helyzetéről, a költségvetési korlátok következményeiről, elgondolásairól a 
problémák orvoslására. Tudását, tapasztalatait, elképzeléseit osztotta 
meg velük és tette ugyanezt tudományos publikációk, doktori értekezések 
véleményezésekor. 

Nyugállományba vonulását követően még néhány évig a HM Elektro-
nikai Igazgatóság Zrt. kötelékében dolgozott, a honvédség szükségte-
lenné vált, rendszerből kivont eszközeinek értékbecslését, értékesítésük 
előkészítését végezte. Aktívan részt vett a Veterán Repülők Szövetsége 
és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület tevékenységében. 

Megalapozott szakmai felkészültség, gyors helyzetértékelés és döntés, 
határozottság, vezetői erények, becsületesség, a Magyar Honvédség 
ügyének szolgálata. Ezek Baksa Kálmán ezredes életének üzenetei az 
utókor számára. 

Emlékét megőrizzük! 


