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Dr. Jakab László 

A LÉGIERŐ TOVÁBBKÉPZÉSI OSZTÁLY 1997–2001 

AZ OSZTÁLY MEGALAKULÁSA, SZERVEZETI 

VÁLTOZÁSAI 

1997 szeptember elsejével megszűnt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Repülőtiszti Főiskolai Kara. Ezen a karon volt egy Általános katonai tanszék. 

A ZMNE vertikális integrációjával a szolnoki oktatási egységeket beintegrálták 

az egyetem különböző oktatási egységeibe. Az Általános katonai tanszék meg-

szűnt, a volt oktatói állomány egy része az egyetem szentendrei bázisán megalaku-

ló Katonai Alapozó és Továbbképző Központ részeként a szolnoki kampuszon 

megalakuló Szakalapozó és Továbbképzési Osztály állományába került: 

1. ábra. Katonai Alapozó és Továbbképző Központ 

 

1997 szeptember elsejével 1 fő osztályvezető és 5 fő szakoktató került beosztásba. A 

szervezeti formából adódóan a főiskolai oktatói beosztásokat az állomány elvesztet-

te; mind az osztályvezető, mind a szakoktatók kinevezéssel kerültek beosztásba. 

Mivel az új szervezeti formában a tanszék funkciói megszűntek, csak mint oktatási 

osztály került besorolásra, az eredeti tanszéki állomány 30%-át elveszítette az osz-

tály, mert többen nem vállalták az új beosztásokat. 1998 júniusában sikerült teljesen 

feltölteni az osztályt, melynek tagjai láthatók az alábbi képen: 
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2. ábra. Az osztály összetétele 
 

A szervezeti formából adódóan az osztály vezetését 1 fő osztályvezető és 2 fő 

alosztályvezető képezte, ebből a továbbképzési alosztályvezető az osztályvezető 

távolléte esetén helyettesítette az osztályvezetőt. Az osztályvezető 1998-tól záró-

jeles igazgatóhelyettes lett, hogy a Szentendre és Szolnok közötti nagy távolság 

miatt megfelelő önálló döntési jogköre legyen. E nélkül az osztály működéskép-

telen lett volna. Az osztály anyagi területeinek biztosítását 1fő anyagi zászlós bizto-

sította. 1997 őszétől beinduló tanfolyamok olyan óraterhelést jelentettek az osztály-

nak, hogy külső előadókat kellet bevonni az oktatásba. 

A megnőtt tervezési és szervezési feladatok ellátására szükség lett volna 1 fő 

előadóra, de azt többszöri kérésre sem kapta meg az osztály. 1998-ban újabb 

változás következett be: 
 

3. ábra. 1998-ban bekövetkezett változások 
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Az átalakulások során 2 fő nyugdíjba vonult, 2000-ben újabb változás történt: 

4. ábra. 2000-ben bekövetkezett változások 
 

A Légierő Szakmai Továbbképzési Alosztály vezetője 2001 márciusában más 

beosztásba került. 2001 júliusában az osztály megszűnt, átalakult Légierő műve-

lettámogató tanszékké — viszont az eredeti állomány 40%-át elveszíti az átala-

kítás miatt. Összességében 1997–2001. 12. 31-e között 11 fő vált ki az állo-

mányból — ez 110%-os változást jelent 4 év alatt. 

AZ OSZTÁLY FELADATRENDSZEREINEK VÁLTOZÁSAI 

A régi képzési struktúrából örökölte az osztály az Általános katonai tanszék által 

tartott órákat: szabályzatismeret, alaki, harcászati, vegyivédelmi, műszaki, 

lőkiképzési, tereptani, igazgatási ismeretek, valamint munkavédelmi, jogi és 

gépjármű-parancsnoki ismereteket. 1997 év őszétől az alapkiképzés és a gyakor-

ló rajparancsnoki kiképzés már Szentendrén a Katonai Alapozó és Továbbképző 

Központ (KATK) által került végrehajtásra. 

1997 novemberétől az akkor még 2. Légvédelmi és Repülő Hadtest Parancsnok-

ság (ma Légierő Vezérkar) felkérésére az osztály megkezdte a repülő és légvédelmi 

alegységparancsnoki tiszti állomány NATO orientációs felkészítését 4 hét időtar-

tamban. Az osztály a Magyar Honvédségben elsőként a Légierő részére hajtott végre 

ilyen irányú felkészítést! Ebben az évben 2 csoport végzett. Az osztály elkészítette 

az új egyetemi képzési struktúrában a katonai vezetői szak repülésirányítói szak-

irány, valamint a gépész- és villamosmérnöki szak repülőcsapatok részére képzett 

szakirányainak a speciális katonai képzési tantárgyprogramjait és tematikáit. Ezekbe 

az anyagokba bedolgoztunk olyan speciális katonai témákat, amelyek teljesen kü-

lönböznek a szárazföldi csapatoktól, és csak a repülőcsapatoknál találhatók meg. 
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Mindhárom szakon megkezdte az osztály a hallgatók NATO orientációs felkészíté-

sét is rövidített tantárgyprogram és tematika alapján. 

1998-ban újabb 10 tiszti csoport fejezte be a NATO orientációs felkészítést, 

és felmerült az igény a légierő részéről, hogy a tiszthelyettesek részére is kellene 

NATO orientációs felkészítést végezni, mert a jövőben erre az állomány-

kategóriára fog hárulni a kiképzés és a feladat végrehajtás nagy része. A kidol-

gozói munka elkezdődött. 

1999-ben az osztály a Magyar Honvédségben elsőként kezdte meg a Légierő 

részére a tiszthelyettesek NATO orientációs felkészítését! Az év végéig 10 cso-

port végzett. A 10 tiszti csoporttal együtt már összesen 20 csoport továbbképzé-

sét végezte el az osztály. 

2000-ben az újabb10 tiszti és 10 tiszthelyettesi csoporton kívül — a HM 1/2000-

es intézkedésének megfelelően — 1 szolgálatvezetői csoport beosztásra történő 

felkészítését és szintén a Magyar Honvédségben először a légierő részére 1 vezénylő 

(vezető) zászlósi (tiszthelyettesi) csoport felkészítését végezte el az osztály. 

2001 július végéig 2 tiszti csoport és 7 tiszthelyettesi csoport NATO-

felkészítését, valamint 1-1 vezénylő (vezető)-, szolgálatvezetői-, és speciális 

angol tiszthelyettesi tanfolyamot készített fel az osztály a légierő részére. Az 

osztály örökül hagyja a Légierő művelettámogató tanszékének a tisztek és tiszt-

helyettesek NATO STANAG-ekre történő felkészítését, az Egyetem repülő 

szakirányú hallgatóinak speciális katonai felkészítését és a Légierő részére a HM 

1/2000-es intézkedésében meghatározott át- és továbbképzéseket. 

IN MEMORIAM 

Az osztály állományában 1997 szeptember – 2001 júliusa között a következők 

dolgoztak: 

 Dr. Jakab László alezredes Phd; 

 Dr. Kecskeméti Sándor alezredes; 

 Csomor János alezredes; 

 Fehér András alezredes; 

 Kelemen István alezredes; 

 Félegyházi T Imre alezredes; 

 Sarvajcz József őrnagy; 

 Csapó Imre őrnagy; 

 Hansághi Győző őrnagy; 

 Szekeres József százados; 

 Bárdos Péter százados; 

 Spanberger György zászlós. 
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