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Egri Kirotyl

A MH Központi Repülőgépjavító Üzem jogelődje 1950-ben került
felállításra Tábori Repülőgépjaűtó Műhely (TARM4) megnevezéssel
a 25. Honi Vadászrepüló Hadosztály szervezésében, hadosztály kózvet-
len alegységként.

Kisebb-naryobb szervezeti átalakulásokkal, az alárendeltség és a te-
lepülési hely változásával a Tábori Repülőgépjavító Múhely 1960. no-
vemberéig működött.

A légieró szervezeti , technikai fejlesztése a íepülőgép javító szolgá-
lat intenzív fejlesztését is magával hozta: t960. november 15-én a TARM
önálló állománytáblával rendelkező alakulat lett az Országos Iégvédelmi
Parancsnokság (OLP) közvetlen alárendeltségében. Települési helye
Taszár volt.

1961. augusztusában a személl állomány, a technikai felszerelések-
kel, szerszámgépekkel és műhelygépkocsikkal eryütt áttelepült jelenlegi
helyére, Kecskemétre.

1966-ban az addigi oLP TÁRM-4 új hadrendi elnevezést kapott:
MH Központi Repülőgépjavító Üzem (MH KRÜ).

Ettől az idóponttól kezdődött meg az intézet minőségi fejlesztése,
amely jelentós létszámnövekeCéssel és a polgári beosztási helyek rész-
arányának növekedésével járt együtt. Kisebb szervezeti konekciók után
1977-ben lépett életbe az azúj állománytábla, amely lényegét tekintve
megalapozta az üzem jelenleg is énlényben levó szervezeti rendjét. Az
üzem alárendelts ége az azóta elmúlt több mint másfél evtized alatt több_
ször is mcgváltozott, jelenleg a MH Központi Repülógépjavító Üzem a
MH AnyagiTechnikai Fócsoportfónökség szervezetében létrehozott

l Egri r\áíoty ínk. ezredes, a MH KózPonti Repül€éPjatító Üzem P8raoc§nolo
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MH Repülőműszaki Szolgálatfónölség közvetlen alárendeltségébe tar-
tozik.

A MH Központi Repülőgépjavító Üzpm rendeltetése ésfőbb
feladatai

Az üzem rendeltetése:

- AMH repülőcsapatainál iendszeresített technikai eszközök (re-
pülógépe§ helikopterek és tartoákaik) - a repülőcsapatok javítási lehe-
tóségeit qreghaladó, de az ipari javítás mélpégét el nem éró - javítása,
csapatjaűtása, szerkezeti.átalakításuk végrehajtása;

- a repülótechnikát érintó műszaki-fejlesztési feladatok kidolgo-
zása (technologizálas', ryártáselókészítés) és technikai kivitelezése;

- a repúlótechnika üzemeltetése során alkálmazott speciátis é§
általános méró_ és ellenórzőberendezések és.komplexumok jaűtása,
tárolása és forgalmaaísa;

- műszaki háttér biztosítása a repülóesemények kivizsgálásában.

A r€ndelteté§ból adódó fóbb fe|gdatok!

- a szállító íepülógépek idő,szakos munkáinak (6, 18 és 36 haü)
végrehajtrása;

- a repü|őgépek és helikopterek kbzpontilag elrendelt szerkezeti
átalakítása;

- a repütógépek és helikopterek sérüléses javítása;

- a méró_ és hitelesító berendezásek kalibrálása és szükség szerinti
javítása;

- a mérő_ és ellenórző berendezések központi nfilvántartása, tá_
rolása és forgalmazrása;

178



- alapadatok biztosítiása a méró- és ellenőrzó berendezésekkel
kapc§olatos gazdálkodrási tevékenységhez;

- a repülőgépekről és heükopterekól meghibásodás miatt lépí.
tett műszerek, berendezésetg blokkok ipari javítását kiváltó javítása;

- nyomástároló edények (oxigén, nitrogén, levegó), fedé|zeti á
fóldi tűzoltó palackok hitelesítése, töltése;

- kiszolgáló eszköaik, földi tartozékok felújítása és gyártása;

- műszaki fejleszté§i feladatok technologizálása, végrehajtrása;

- a kijelölt állomány részvéte|e. a repülóesemények kivixgálásá-
ban;

- a rendszerból kivont repülótechnikai eszköókkel kapcsolatos,
az elöljáró által elrendelt feladatok végrehajtása.

Az üzem föbb szeívezeti elemei és azok jellemzó tevékenyége

Parancsnokság

Az alakulatot a parancsnok helyettesein k9resztül vezeti. A folyama-
tos vezető irányító tevékenység biztosításában (adminisztrációs munkák,
üryviteli feladatok, gépjárművekkel tőrténó sállítási feladatok, stb.)
részt vesz a parancsnokságba tartoó:

- törz§osztály

- ü5lviteli részleg
- 2szállító raj
- pénzüryi és számüteli alosztály

- személyüryi és munkaügyi előadó

Műszlki fejle§ztésl ós tectnológial oszíály

Az osztály a Magrar Honvédség repülőcsapatai |egmagasabb szintú
műszaki fejlesztő, tervezó és technologizáló szerve.
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Fő feladata a repülótechnika harci felhasznáIhatóságát, a repülések
biztonságát fokoó, a műszaki kiszolgálás hatékonpágát és gazdaságos-
ságát növelő hazai műszaki fejlesztési feladatok és a litlzpontilag kivite-
lezendő újítrásokkal kapcsolatos tervező és technologizáló tevékenység
végrehajtása.

Az osztály szakembereivégzik az izemnél folyó ryártó, javító és idó-
szakos ellenőrzési munkákkal kapcsolatos technologizálási tevékenysé_
get.

Műszaki ellenórző - berepültető osztály

. _, 
Az osztály az eryes üzemerysé gek általvégzett g6rtások, javítások,

idószakos vizsgák végrehajtása közbeni minőségi eilénőrzést végzi.

, Végrehajtja a repülógépek időszakos vizsgái utáni végellenőrzést,
megszervezi ezen gépek berepülését és az üzemeltetó alakulathoz törté-
nő átadásukat.

Műszaki anyagbiztosító csoport

A csoport rendeltetése az űzem anyagellátásának megtervezése és
megszervezése, az anyagbeszerzé.s idóben történó végrehajtása.

. A csoport biztosítja a beszerzett anyagok szakszerű nyilvántartását
és tárolását, valamint az egles műhelyek múszaki anyagokkil tOrténő fo-
lyamatos ellátását.

Termelést inínyító c§oport

_ A_csoport végzi az alakulat éves termelési tervében meghatározott,
valamint az elöljáró által megszabott feladatok végrehajtás7nak előké-
szítését, figyelemmel kíséri a végrehajtást és vezeti áműsiaki munkákkal
kapcsolatos nyilvántartásokat (kapacitás számítás; munkaóra elszámolás,
termelési érték számítás, stb.).

Vadászrepülő javító üzemegrcég

_ , Az üzéme5,ség javító szakműhelyeiben (sárkány-hajtómű, műszer-
elektromos, rádiótechnikai, fedélzeti-fegyver) végzii< a ivíH repülőcsa-
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patainál rendszeíesített vadászrepülőgépeken azokat a javításokat, ame-
lyek az üzemeltetó alakulatok javítási lehetőségeit meghaladják, de az
ipari javítások mélységét nem érik el.

Az üzemegnég tevékenységének jelentós részét képezik az olyan
kísérleti és sorozat átalakítások, beépítések, amelyek a vadászrepüló
technikára központilag elrendelt konstrukciós változtatásokkal és fej-
lesztési munkákka| kapcsolatosak.

Az üzeme5rség másik fó tevékenységi területe a repülőtechnika föl_
di tartozékainak felújítása és jaűtása, valamint a repü|ógépekről meghi-
básodás miatt leépített berendezések kísérleti és sorozat javítása.

Helikopter és sállít6rcpüló javító űzemegtség

Az üzemerység fő feladata az AN-26 típusú szállítórepülőgépek 6,
18 és 36 hónap utáni időszakos ellenőrzéseinek elvégzése, valamint a
repülóeszközökön üzemeltetett külőnbözó típusú tüzelőanyag-, hidrau-
lika- és olajszűrők ultrahangos tisztítása illewe ellenórzése.

Ezen kívül folyamatosan végzik a "/adászrepüló javító iizemegség'-
nél felsorolt munkákat a helikoptereke és szállítórepülógépeke vonat-
koáan.

Repúlónrűszer hitelesító üzemeglség

Az üzemerység állománya végzi a repülőcsapatoknál rendszeresített
speciális mérőeszközrk nllvántartá§át, íorgalmazását kalibrálását és ja_

vítását az elöljáró által kiadott nomenklatúra szerint.

Végrehajtja saját ellenőrzó méróeszközei idószakos hitelesítését, il-
letve megszervezi az Országos Mérésügd Hivatalnál történő hitelesítést.

Új repülótechnikai eszközök rendszerbe állítiásakor (pl. a közeljö-
vóben beérkező MIG-29 típus esetében) az osztály állományára hárul a
beszerzett speciális méróeszközök minőségi átvétele, előírt okmányai-
nak felfektetése, időszakos ellenórzéseinek és javításainak megszewezé_
se és végrehajtása.
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Gépi megmunkriló üzemegrség

Erre az üzemegységre hárulnak az üzemnél folyo gártrásokkal, javí_
tásokkal és idószakos vizsgákkal kapcsolatos forgácsoló, lakatos, hegesz_
tő, festó, galván, kárpitos, asztalos, valamint kemigráfiai munkák.

Itt végzik a repülótechnikai kiszolgáláshoz szülséges földi eszközcrk
és felszerelések ery jelentós részének ryártá§át illetve felújítását.

Az üzeme5ség egrik legfontosabb tevéken}.ségi terű|etét képezi a
repülőgép íedélzeti, illewe a földi nyomástároló edények (levegő-, nit-
rogén- és oxigénpalackok) időszakos ellenórzése és hitelesítése, valamint
a fedélzeti tűzoltó palackok időszakos ellenőrzése, hitelesíté§e é§ töltése.

Jelentősebb munkáink a közelmrúltból

A MH Központi Repülőgépjavító Üzem létrejöttének, rendelteté-
sének és szervezeti felépítésének rövid áttekintése utáo - az üzom szeF
teágazó és sokrétű tevékenpégének illusztrálására - álljon itt néhány ki-
ragsdott péIda az elmúlt négy - öt év sorón v€zett, illetve jelenleg is
folyó munMkból:

- A "Helikopter és szóllítórepülö javttó ikemegségi' állománya az
AN-26 típusú repülógépek 36 havi idószakos ellenórzésével párhuzamo-
san elvégzi azokat a kiegészít6 ellenőrzési és karbantartási munkákat,
amelyek lehetóvé teszik a fenti repülógépeken a naryjavítások közti
naptári üzemidő 5 ánől 7 áne történő meghosszabbítását;

_ a"Nyitott égbolí" program keretében két AN-26 típusú repülógép
lett alkalmassá téve a légi fényképezés végrehajtására;

- a "Mtlszaki fejlesztési és technológiai osztóIy" szakemberei részt
vettek a MTA Központi Fizikai Kutatóintézet&el és a MH Repüló
Műszaki Intézetével közösen kifejlesztett elektronikus fedélzeti adar
rögzító (SZIROM) tervezési munkálataiban; majd kidolgozták a beren-
dezés beépíté§i technológiáját MIG-21 é§ MIG-23 repülőgépekre és
MI-24 harci helikopterekre vonatkoóan;
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- a fenti technológiák alapján az üzemerységek állománya végre-

hajtotta a beépítéseket a kijelölt gépállományon;

- a repülógépek fedélzeti felismeró rendszerének fejlesztését él-
zó program- kerétében a szaktechnológusok és a'Vadószrepüló javító
iaemeg,seg' állománya végrehajtotta a kijelölt repülőgépek elókészíté_

sét az APX-100 berendezések prototípu§ beépíté§éhez;

- a "Repülőmúszer hitelesttő üzemegség" szakemberei elvégezték
az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által szervezett tanfolyamot,
majd sikeres vizsgát tettek, ennek eredményeként általános méróe,szkö-

ák vonatkozásáb an a " RepüIőmúszer hitelesítő üze meglségj' megszerezte
az OMH akkreditált kalibráló laboratóriuma címet;

- az územ szakemberei jelentós íé§zt vállaltak a kuwaiti olajkutak
oltása során ülághírnevet szerzett, gázturbinás hajtómüvekkel felszerelt,
lánctalpas tűzoltó jármű megtervezésében és kiütelezésében;

- "Vadászrepülő javító ikemegsét'-n€l e|végezték a kiskőrösi "Pe-
tőfi Sándor" ve§livédelmi ezred két mentesítő eszközén a sugárhajtőmű

cseréjét illewe felülvizsgálatát;

- a"Gépi megnunklló üzemegsé{__rendszeresen végzi a MH Mű-
szaki Technikai Elútó Kózpont (MH MÜTEK) íészere nagl mennyisé-
gű könnyűbúvár sűrítettlevegó palack átvizsgálását é§ hitelesítését;

- a budapest 'I(ossuth Lajos Gépipai Szal<lözépislalá" -val kial-
kult eryüttműködés keretében üzemünknél bizto§ítjuk a leendő repüló-
gépszereló és műszerész szakmunkások, ille§e technikusok gyakorlati
képzését és vizsg áztatását.

Gondjaink, problémáink

Az alakulat vezetése és személyi állománya az éwől-évre fokozódó
gazdasági nehézségekkel, akadoá alkatrészellátással, csökkentett lét-
számmal oldja meg a repülőeszközök üzemképességének magas szinten_
tartásából eredó eg5ne bonyolultabb feladatokat.
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A gazdasági nehézségeknek azon rés zével, amely azotszággazdasági
helyzetéből adódik, azért nem érdemes itt foglalkozni, mert ez nem csal
ery alakulatot jellemez. Erdemesebb néhány gondolat erejéig foglalkoz-
nunk a csapatgazdálkodrással.

Részletezés nélkül elmondható, hory _ sok más utalt alakulathoz ha-
sonlóan - a közös gazdálkodás iltetve a "javak^' megosztása kellően sza_
bályozott ugyan, a gnkorlatban azonban kíilönösen a szűkös üszonyok
között nehezen valósítható meg. Mindezsok - esetenként a szükégesnél
naryobb mértékű - súrlódáshoz vezet, ami elvonja a firyelmet a fő fel_
adatokól.

Az akadozó alkatrészellátrás e5nészt növeli a repülóeszközök javí-
tási ('átfutást') idejét, másrázt viszont szakmai kihívrást jelent az alakulat
szakemberei számára, tudnillik a meghibásodott bcrendezést vary blok-
kot meg kell javítani.

A személyi állomány csökkentése mindig gondot oko z.Tetézi abajt,
ha az állomány csökkentésének mértékét nem követi a végrehajtandó
feladatok hasonló mértékű csökkentése. Ennél is naryobb baj azonban
a megmaradó személl állomány fokozodó ütemű egzisztenciális tönkre-
menetele, habárez - legalábbis az eddígiekből ú5l tűnik - nem a logisztika
asztalára tartozik.
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