
Katonai Logisztika 2021. évi 1-2. szám 

11 

Egri Károly ny. ezredes 

 

Hirtelen, váratlanul érte a hír a repülőműszakiakat: 2021. június 23-
án elhunyt Egri Károly ny. ezredes, az egykori MH Központi Repülő-
gépjavító Üzem (MH KRÜ), mai megnevezésével MH Légijármű Javí-
tóüzem (MH LéJü) korábbi parancsnoka. Nagy tapasztalatokkal ren-
delkező, színes alakja volt a szakmának, komoly űrt hagyott maga mö-
gött. 

Egri Károly 1942. október 9-én született a Hajdú-Bihar-megyei Te-
tétlen községben. Katonai pályafutása 1961. október 1-vel kezdődött, 
amikor az MN Killián György Repülőtiszti Iskola hallgatója lett. A tiszti-
iskolát 1963. szeptember 3-án kiváló eredménnyel végezte el, hadna-
gyi rendfokozattal tiszti állományba vették „különleges berendezések” 
technikusi végzettséggel. Kiváló tanulmányi eredménye miatt kiválasz-
tották abba a csoportba, amelynek tagjait 1 éves nyelvi előkészítő után 
beiskoláztak a Zsukovszkij Repülőmérnöki Akadémiára (Moszkva), 
amelyet 1969. június 16-án sikeresen befejezett, és katonai villamos-
mérnöki diplomát kapott kozmikus és légijárművek automatikus, elekt-
romos és műszerberendezései szakon. 

Az akadémia végeztével első tiszti beosztásba Kecskemétre került 
az MN Központi Repülőgépjavító Üzembe hibaanalizáló mérnöki be-
osztásba. Itt mindössze 3 hónapot töltött, de ez meghatározó volt szá-
mára a későbbi szakmai pályája során. 

Miskolcon kapott beosztást a 2. honi légvédelmi hadosztály repülő-
törzsében, az elektromos és műszerberendezések mérnöke, majd 
1979 március végéig az alosztály szolgálatvezető mérnöke lett. 
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Közben 1976-77-ben beiskolázták a Zsukovszkij Repülőmérnöki Aka-
démia 10 hónapos vezetői tanfolyamára, amelyet sikeresen elvégzett. 

Rövid ideig az MN Repülőfőnökségen teljesített szolgálatot, majd 
újra Miskolcon, mindvégig repülőműszaki beosztásokban. De nem itt 
érezte jól magát, az MN KRÜ-nél töltött időszak vonzóbb volt számára. 
1980. szeptember 1-vel lehetőséget kapott erre, kinevezték az MN 
KRÜ főmérnökévé, majd 1984. augusztus 1-vel az üzem parancsno-
kává, mely beosztást nyugállományba vonulásáig betöltött. 

Ez volt az Ő igazi területe! Itt volt képes kibontakoztatni egyéniségét. 
Szakmai ismeretei széleskörűek voltak, átfogták a repülőműszaki te-
vékenység minden területét. Ismereteit kiválóan hasznosította a mű-
szaki fejlesztési feladatok megoldásának tervezésében, a végrehajtás 
megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében. Tevékenységé-
vel jelentősen hozzájárult a Magyar Honvédség repülőcsapatainak 
egészét érintő, gyakran nagy bonyolultságú műszaki fejlesztési felada-
tok végrehajtásához. 

A szervezet parancsnokaként magatartását a magabiztosság, ki-
váló szakmai irányítás és emberség jellemezte. Körültekintően válasz-
totta meg vezető munkatársait, ezzel is biztosítva a szervezet sikeres 
tevékenységét. Követelménytámasztó, határozott parancsnok volt, de 
beosztottjai problémáiban, gondjaik megoldásában mindenkor segítő-
kész. Vezetői magatartásával nyugodt környezetet alakított ki. Beosz-
tottjai, munkatársai tisztelték és szerették, elöljárói elismerték tevé-
kenységét. Sokan tekintik példaképüknek a mai napig. 

Azon kevesek közzé tartozott, akik képesek voltak rendkívül gyor-
san, egyszerűen, lényegre törően megfogalmazni mondanivalójukat. 
Ahogy a légierő egykori főmérnöke, dr. Peták György ezredes mondta 
„Ő az igét nemcsak hirdetni, hanem ragozni is tudta”. Korábban külön-
böző újságok olvasói levelek rovataiban, a közelmúltban pedig az 
egyik legnépszerűbb internetes közösségi web helyen, a facebook-n 
helyezte el az általa „szösszeneteknek” nevezett humoros, karcos, de 
soha nem durván megfogalmazott észrevételeit. Ezek is hiányozni fog-
nak.  

Szerteágazó szakmai és beosztásából adódóan egyéb kapcsolatok-
kal is rendelkezett. Ezen kapcsolatokat következetesen ápolta nyugál-
lományba vonulását követően is.  
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Tagja és egyben egyik meghatározó egyénisége volt a Bács-Kiskun 
Megyei Védelmi Bizottság egykori tagjai, civil és katonai vezetők által 
megalakított „Baráti Védelmi Bizottságnak”, ahol a születésnapi, név-
napi összejöveteleken, vacsorákon elmesélt végtelen számú viccével, 
életének, katonai pályafutásának történeteivel mindig megteremtette a 
bensőséges, vidám alaphangulatot. 

Amíg egészségi állapota megengedte, rendszeresen részt vett a kö-
zépiskolai, katonai főiskolai, akadémiai évfolyamtársaival rendezett ta-
lálkozókon. 

 
Nyugállományba helyezését követően sem szakadt el a katonai 

szervezettől. A fenti kép 2006-ban készült az alakulat napján, amikor 
kedvenc helyszínén, a hangárban tartott ünnepségen köszöntötte az 
alakulat aktív és nyugállományú tagjait. Megosztotta félelmeit az üzem 
fennmaradásával kapcsolatban, elmondta javaslatait a túlélés lehető-
ségeit taglalva. Szakmai ismereteivel, tapasztalatával támogatta, segí-
tette az őt követő parancsnokokat, vezetőket. Elismert vezetőként ki-
alakított szakmai és katonai ismeretségét, kapcsolatait latba vetve még 
nyugállományú katonaként is küzdött az alakulat fennmaradásáért, an-
nak sorsát szívén viselte. 

A szakmai felkészültség fontossága, következetes parancsnoki el-
várások, követelménytámasztás és számonkérés, emberséges veze-
tés, a repülés és a szaktudás tisztelete, együttműködési készség a 
munkatársakkal. Ezek lehetnek Egri Károly ezredes úr szakmai életút-
jának üzenetei az utókor számára. 

Emlékét megőrizzük! 


