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I. Bevezetés 
 
 
 

REPÜLÉS. Hét betű, amely sokak számára a nyaralás kezdetét, a tenger ringató 
habjait, szikrázó napsütést, egy városlátogatást, az Akropolisz vagy a Colosseum romjait, az 
Eiffel-tornyot, netán a londoni kiskocsmák hangulatát idézi fel. S a hatalmas gépmadár 
fedélzetén úti célunk felé száguldva, miközben jó hangulatban fogyasztjuk a csinos légiutas-
kísérők által felszolgált menüt, talán nem is gondolunk rá: nekünk csak néhány óra ez a 
repülés- de vannak, akiknek ez az egész élete.  
 
 Hiszen a repülés, a légiközlekedés széles e világban emberek millióinak ad munkát, 
pontosabban hivatást. Mert hivatás ez a szó legnemesebb értelmében: gyermekkorban szerzett 
„fertőzés”, amely már a közép- és főiskola, egyetem kiválasztását is meghatározza, majd 
hosszú évtizedeken át egy és ugyanazon munkahelyhez köti az illetőt, ahová még 
nyugdíjasként, a hetven felé közelítve is vissza-visszajár. Pilóták, szerelők, mérnökök, 
kutatók, orvosok, jogászok, közgazdászok, s még kitudja, hányféle szakma ezernyi 
képviselője serénykedik azon, hogy olajozottan, zökkenőmentesen működjön az a hatalmas, 
az egész földkerekségre kiterjedő gépezet, amelyet úgy hívnak: Repülés.  
 
 Furcsa ellentmondás, de ez a hatalmas, rengeteg embert foglalkoztató iparág mégis a 
„kiválasztottak” rejtélyes világa, a titkok birodalma. Így volt ez réges-régen, amikor a repülés 
még csak a vakmerő kísérletezők életveszélyes hóbortja volt, majd amikor az I. világháború 
alatt harci eszközzé vált, amikor a harmincas években a kereskedelem szolgálatába állt, 
amikor újra fegyver lett és lángba borította az egész világot. Majd a béke beköszöntével 
világméretű hálózattá fejlődött, önálló iparág lett, s így van ez ma is, amikor a „fapadosnak” 
nevezett olcsó légitársaságok párezer forintért bárkit elrepítenek Európa legtávolabbi 
szegletébe is.  
 
 E rejtélyes világ egyik, a légi utasok előtt szinte teljesen ismeretlen területe a 
légiforgalmi irányítás. Ismeretlen, pedig már kilencven éve létezik Magyarországon is: egy 
maroknyi rádiótávírász hozta létre 1916.-ban Temesváron, s ma is csak alig kettőszázan 
vannak hazánkban, akik ebben a titkokkal teli, misztikus világban dolgoznak. Kilencven év 
alatt sokat változott a munka, az azt kiszolgáló technika, az elhelyezés, a szervezeti felépítés, 
de néhány dolog állandó maradt: a szakmaszeretet, az elhivatottság, a hatalmas felelősség és 
az állandó tanulás. 
 
 Ebben a Ph.D. értekezésben megkísérlem bemutatni a magyar légiforgalmi irányítás 
történetének főbb állomásait, fejezeteit, bevezetve az olvasót ebbe a rejtélyekkel teli világba. 
A téma aktualitását az adja, hogy éppen az idén 90 éves a magyar légiforgalmi irányítás, és az 
ilyen kerek évfordulókon illik visszatekinteni e hosszú útra. Át kell tekinteni a korabeli és mai 
szakemberek, mérnökök munkáját éppúgy, mint az alkalmazott technika fejlődését. 
 
 A magyar légiforgalmi irányítás történetét Dr. Moys Péter, a szakma köztiszteletben 
álló, nagy tudású, sokat megélt, ma már nyugdíjas képviselője kezdte kutatni jó egy 
évtizeddel ezelőtt. Ebbe a munkába igyekeztem bekapcsolódni, és ez az értekezés zömében az 
általam feltárt vagy rendszerezett új információkat, tényeket tartalmazza. Annak érdekében, 
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hogy végül a dolgozat kerek egészet alkosson, több helyen, összefoglaló módon merítettem 
Dr. Moys Péter kutatásaiból, eredményeiből, és felhasználtam több, az ő gyűjteményéből 
származó fényképet, illetve általa feltárt forrásmunkát.  
 
 Saját kutatásaimat elsősorban a Hungarocontrol, illetve az egykori Légiforgalmi és 
Repülőtéri Igazgatóság (LRI) irattárában végeztem, ahol az utóbbi három évtized minden 
jelentősebb eseményének iratanyaga fellelhető volt. Ennél régebbi információkat elsősorban 
személyes visszaemlékezésekből (ötvenes, hatvanas, hetvenes évek), korabeli 
sajtótermékekből (1916-1944.), összefoglaló szakkönyvekből, illetve könyv formájában 
megjelent visszaemlékezésekből tudtam szerezni. 
 
 Ennek az értekezésnek számos része megjelent már publikáció formájában magyar és 
angol nyelven egyaránt. A legszélesebb körben az Aero magazinban megjelent hatrészes 
sorozat vált ismertté, amelyet a mai légiforgalmi irányítók is nagy érdeklődéssel olvastak. A 
dolgozat elkészítéshez pótolhatatlan segítséget nyújtottak a konzulensek és azok a (részben 
már nyugdíjas, részben még aktív korú) kollégák, akik személyes visszaemlékezéseikkel, 
gazdag szaktudásukkal nélkülözhetetlen információforrást jelentettek a kutatáshoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

II. Az ember örök álma: a Repülés 
 
 
 
 A repülés utáni vágy szinte egyidős az emberiséggel. A történelem előtti időkben 
őseink csodálattal nézték a madarakat, akik számára nem jelentettek akadályt a hegycsúcsok 
és a tengerek, céljukhoz mindig eljuthattak. 
 
 Természetesen már az emberi civilizáció kialakulásának kezdetén is voltak vállalkozó 
szellemű „szakemberek”, akik megpróbálták a lehetetlent: meghódítani az eget. Az emberiség 
első írásos emlékeiben is fellelhető már a repülés gondolata. Az első közismert legenda, 
amely a repülésről szól, Daedalus és Icarus története volt (1. ábra). A repülés gondolata 
végigkísérte az emberi fejlődést; Leonardo da Vinci olasz tudóstól Verne Gyuláig igen hosszú 
azok sora, akik elméleti vagy gyakorlati síkon foglalkoztak a kérdéssel. 
 

 
1. ábra 

Icarus repülése1 
 

Történelmi ismereteink alapján, az első olyan repülő alkalmatosságok, amelyekkel már 
esély is kínálkozott a huzamosabb ideig történő levegőben maradásra, majd az épségben 
történő földet érésre, a XIX. század végén jelentek meg. Akkoriban a repülés központi 
problémája az volt, hogy lehetőleg minél hosszabb ideig sikerüljön fennmaradni, majd minél 
kisebb sérülések árán leszállni. 

 
A repülés gyakorlati megvalósításában igen jelentős szerep jutott a magyar Schwarz 

Dávidnak2, akinek merev szerkezetű és kormányozható léghajója röviddel halála után, 1897. 

                                                
1 Repülési Lexikon 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, pp. 423. 
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november 3.-án emelkedett először a levegőbe (2. ábra). Az általa szabadalmaztatott 
megoldásokat, találmányokat özvegye a következő évben eladta egy addig ismeretlen porosz 
nyugalmazott katonatisztnek, bizonyos Ferdinand Zeppelin grófnak.  

 

 
2. ábra 

Schwarz Dávid léghajójának első felszállása3 
 

A repülés fejlődésének fontos állomása volt a Wright-testvérek által 1903. december 
12.-én (más források szerint 17.-én) az Egyesült Államokban végrehajtott első motoros 
repülés; ezzel ugyanis a léghajózás mellett megjelent a másik fő repülési forma, a levegőnél 
nehezebb, motorral hajtott és kormányozható légijármű4 (3. ábra). A léghajó és a repülőgép 
több, mint három évtizedes versengése ezzel megkezdődött. 

 

 
3. ábra 

A Wright-testvérek első motoros repülőgépe, a Flyer5 
 
 
 A motoros repülőgépekkel Amerikában folyó kísérletek híre Magyarországra is 
eljutott, azonban a repülés, mint rendkívül látványos –és ez idő szerint életveszélyes- sport 
csak Blériot 1909.-es La Manche-csatorna átrepülése után6 került a széleskörű érdeklődés 

                                                                                                                                                   
2 Nagyváradi Sándor: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986. 
pp. 14. 
3 Csanádi- Nagyváradi- Winkler: A magyar repülés története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. pp. 17. 
4 Paul Beaver: The encyclopedia of aviation. Octopus Books Ltd, London, 1986, pp.14. 
5 Repülési Lexikon 2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, pp. 498. 
6 Paul Beaver: The encyclopedia of aviation. Octopus Books Ltd, London, 1986, pp.15. 
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középpontjába (4. ábra). Olyannyira, hogy Blériot 1909. október 15.-én Budapestre érkezett, 
és két nap múlva a mai Ecseri úti lakótelep helyén álló, egykori ún. „Kis-Rákosi” katonai 
gyakorlótéren mintegy kettőszázezer ember (!) előtt sikeres repülőbemutatót tartott. Innentől 
kezdve a közfigyelem és a sajtó állandóan nyomon követte a magyar repülés ügyét. A 
társadalom széles rétegei ekkor értették meg, hogy a repülés többé nem illúzió. 

 
4. ábra 

Louis Blériot7 
 
 A magyar repülés ekkor még csak néhány tucat lelkesen kísérletező pilótát (ahogyan 
akkor mondták: aviatikust) tartott számon. Egy részük vidéken kísérletezett; az ő 
munkásságukról, eredményeikről alig-alig maradt fenn valamilyen emlék. Szerencsésebb 
helyzetben voltak a fővárosban élő társaik (dr. Kutassy Ágoston, Csermely Károly, Lányi 
Antal, Adorján János, Zsélyi Aladár, stb.), akik a Fehér úttól keletre fekvő, az egykori 
Rákosmezőn található katonai gyakorlótéren hódolhattak szenvedélyüknek. A nagyközönség 
és a sajtó által felkapott aviatikát ugyanis a hadsereg is nagyvonalúan támogatta azzal, hogy 
lehetővé tette az aviatikusok számára a gyakorlótér használatát- napkelte előtt és délután 16 
óra után (5. ábra). 
 

 
5. ábra 

                                                
7 Repülési Lexikon 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, pp. 115. 
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Az egykori rákosmezői repülőtér elhelyezkedése8 
 
 
 A rákosmezei repülőtér életében fontos fejlemény volt a még 1909.-ben megindult 
hangárépítés. Elsőként dr. Kutassy Ágoston „költözött be” fából ácsolt hangárjába, majd 
Adorján János (gróf Andrássy Gyula sofőrje) következett. 1910. nyarára már állt a repülőtér 
jellegzetes kettős hangársora (6. ábra). 
 

 
6. ábra 

Fahangárok kettős sora Rákosmezőn9 
 
 
 A repülőtéren folyó lázas kísérletezést, próbarepüléseket hamarosan követték az első 
repülő-bemutatók, majd –versenyek. Évről-évre emelkedő színvonalon, egyre több 
résztvevővel és mind nagyobb nézősereg előtt zajlottak ezek az események (7. ábra). 
 

 
7. ábra 

A Rákosmezői repülőtér 1912.-ben, a Szent István-napi (augusztus 20.) repülőverseny alkalmával.  A 
felvétel valószínűleg az egyik fahangár tetejéről készülhetett. Háttérben az igazgatósági épület.10 

                                                
8 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
9 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
10 A Légoltalmi Liga „Riadó” c havi lapja, II. évfolyam 7. szám, Budapest , 1938 július, pp. 250. 
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 A lelkes kísérletezések, a látványos repülőnapok, izgalmas versenyek azonban már 
nem tartottak túl sokáig. A boldog békeéveknek rövidesen vége szakadt: 1914.-ben kitört az I. 
világháború.  
 
 A háború hamarosan harci eszközzé tette a repülőgépet és a léghajót. Az előbbit –
rövid hatótávolsága és kis teherbírása miatt- eleinte csak felderítésre használták, majd a 
háború második felében már fel is fegyverezték, ezzel megjelentek a frontvonalak felett az 
első vadász- és csatarepülőgépek. A léghajót ugyanakkor (lényegesen nagyobb teherbírása és 
hatótávolsága miatt) bombázóként vetették be, annak ellenére, hogy lassúsága, nehéz 
kormányozhatósága és a felhajtógázként használt Hidrogén rendkívüli robbanékonysága miatt 
igen sebezhető volt11. A léghajók legkiforrottabb típusa a Zeppelin volt; ilyen járműveket 
vetett be Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése azzal a céllal, hogy azok 
bombázzák az Adriai-tengeren közlekedő ellenséges hajókat, valamint a szerb és román 
szárazföldi célpontokat.  
 
 Mindennek kivitelezéséhez egyrészt szükség volt megfelelő léghajókra, amelyek 
előállításáról a Zeppelin-gyár gondoskodott, másrészt pedig szükséges volt egy korabeli 
repülőtér (ahogyan akkor nevezték: léghajóállomás vagy léghajókikötő) valahol a Balkán 
kapujában, de még jól védhető mélységben, magyar területen. Ebből a célból létesült 1915. 
novemberében Temesvár mellett, Szentandráson (egyes források szerint Szent-Andráson) egy 
léghajóállomás kikötő-toronnyal, laktanyával, Hidrogént előállító gázgyárral és egy 
rádióállomással.   
 

A léghajók bevetését különös gondossággal kellett megtervezni. Mivel ezek a 
légijárművek rendkívül sebezhetőek voltak, ezért útjukat lehetőség szerint úgy kellett 
időzíteni, hogy az ellenséges területek felett csak éjszaka tartózkodjanak. A sötétség 
jótékonyan elrejtette őket az ellenség földi telepítésű fegyverei elől, ugyanakkor rendkívül 
megnehezítette, szinte lehetetlenné tette a személyzet számára a tájékozódást, a navigációt. Ez 
utóbbi probléma kiküszöbölésére kompromisszumos megoldás született: a léghajók mindig 
teliholdkor indultak bevetésre, így a Hold fénye által halványan megvilágított tereptárgyak 
segítettek a helymeghatározásban, ugyanakkor a léghajó alig-alig látszott a földről a gyenge 
fényben. Az indulást úgy időzítették, hogy az ország légterét röviddel napnyugta után hagyja 
el a léghajó, és kihasználva a hosszú téli éjszakákat, 15-16 órás repülés után, pirkadatra 
lehetőleg ismét visszatérjen Magyarország fölé. (Természetesen a nagyon hosszú, 24-36 órás 
bevetések esetén elkerülhetetlen volt a nappali repülés az ellenséges terület felett.) Az egész 
éjszaka tartó útjukon azonban nem csak a telihold fénye kísérte és segítette őket a 
navigációban, hanem a Magyar Királyi Posta által Temesvár mellett létrehozott rádió-
iránymérő szolgálat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Brian Walters: The illustrated history of air travel. Marshall Cavendish Ltd, London, 1979, pp- 26. 
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III. A magyar légiforgalmi irányítás kezdetei 
 
 
 
 A légiforgalmi irányító szolgálat ősének tekinthető rádió-iránymérő szolgálat 
magyarországi létrejöttéről az első ismert írásos emlék „A csepeli rádió-állomás 10 éves 
története” című, reprint kiadványban található (8. ábra). A „M. Kir. Posta Csepeli rádió 
állomásának személyzete” által szerkesztett, és a Magyar Királyi Posta által 1924.-ben kiadott 
00033. sorszámú füzet 25-26. oldalán részletes leírást találunk az I. világháború alatt 
Magyarország akkori területén működő rádió-iránymérő szolgálatról. 
 

 
8. ábra 

„A Csepeli Rádió-állomás 10 éves története” című kiadvány címlapja 
 
 
 Az 1914.-ben felépített csepeli rádióállomás helyettes vezetője, Gasparik László 
postaellenőr által írt cikkből kiderül, hogy a Németországból a Földközi-tenger vidékére tartó 
katonai léghajók kiszolgálására Temesvár mellett létesült egy úgynevezett Gonió-állomás12, 

                                                
12 Goniométer (gör) két sík hajlásszögét mérő szögmérő műszer, goniometria= szögmértan (Idegen szavak 
kéziszótára) 
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amely rádió-iránymérő állomást jelent. „A Temesvártól 12 Km.-re fekvő Szentandráson volt a 
Zeppelin-léghajóállomás; ugyanitt a Gonio-méter részére egy 32 irányban 24 méter magas 
oszlopon ernyőszerű antenna volt kifeszítve. Ezen antennán vették a léghajó rádiójelzéseit 
(…). Ugyanilyen Gonio-méteres vevőállomás volt Jamboli bolgár helységben is. Temesvár 
Jambolival állandó rádióösszeköttetésben lévén, egymással közölték a léghajó által alig tíz 
másodpercig tartó –félóránként ismétlődő- jelek irányát fokokban s így a két szög ismerete 
alapján mindenkor megállapítható és a léghajóval közölhető volt azon négyszög, mely 
négyszög területén belül volt a léghajó. Erre ködös időben különösen szükség volt. (…) 
Feladatának végrehajtása után visszajövet rendes érintkezés és levelezés folyt a léghajó és a 
temesvári rádió között, míg odamenet csupán a fenti rövid jelzéseket adta s a meteorológiai 
jelentéseket vette, minden nyugtázás nélkül, miért is ez többszörösen ismételtetett. 
Idegmegfeszítő szolgálat volt 24—36 órán át egyhuzamban figyelni, úgyszólván pontról-
pontra kísérni a léghajót. Az ’L. Z. 87’-es Zeppelint 16 órán át figyeltük és követtük 
Karaburnuig, ahol két angol hajóra bombát vetett s a visszatérő jelet is megadta, de többet 
azután nem hallottuk. Hiába kerestük, forgattuk a kondenzátorokat, ellenőriztük vevőnket. A 
következő éjjelen Szaloniki rádióállomás adta a francia vezérkar helyzetjelentését, mely 
közölte, hogy a Vardar-folyóba lövéstől találva lezuhant egy Zeppelin. (…) A Bukarest 
bombázásából szerencsésen visszaérkezett Zeppelin, elrepülve a temesvári rádióállomás 
felett, leadta a kikötés előtti szokásos búcsúköszönését: ’Danke. Schluss. Landung’. (…)13” 
 
 A cikk tanúsága szerint a 30 KW teljesítményű, csillapított hullámú rádióállomás 
1916. elején kezdte meg működését; kijelenthetjük tehát, hogy nagy valószínűséggel ez volt 
az első olyan, államilag létesített szolgálat, amely a légijárművek földi irányításának céljára 
jött létre. (Blériot 1909-es budapesti bemutatója, majd az ennek kapcsán a rákosmezei 
lovassági gyakorlótéren megindult magyar kísérleti repülés 1916-ig nem ért el olyan szintet, 
amely bármilyen földi irányító szolgálat vagy hatóság létrehozását igényelte volna. Azt a 
háború, a katonai felhasználás kényszerítette ki.) A Zeppelin-léghajók történetének 
feldolgozásából tudjuk, hogy Temesvárról az első léghajó, az LZ-85-ös 1916. január 31.-én 
este indult bevetésre Szaloniki ellen14, amelynek során a városra több bombát is dobott. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 1916.-
ban született meg a magyar légiforgalmi irányítás őse, a rádió-iránymérő szolgálat, vagyis ezt 
a dátumot, 1916. január 31.-ét tekinthetjük a magyar légiforgalmi irányítás születése 
napjának. (Mivel ebben az esetben az iránymérő-szolgálat tagjai utasítást nem, csak 
tájékoztatást adtak a léghajók személyzetének, ezért ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor 
a Repüléstájékoztató Szolgálat ősével állunk szemben.) 
 
 A légiforgalom céljaira is felhasznált temesvári rádióállomás létét, a rádió-berendezés 
1915.-ben történt műszaki átvételét, valamint azt, hogy a cikk szerzője, Gasparik László (9. 
ábra) valóban az állomás vezetője volt, megerősíti Az Amatőr c. újság VIII. évfolyamának 5. 
számában (1933. május) „Tizenkilenc év a magyar rádió szolgálatában- Gasparik László 
postaműszaki ellenőr jubileuma” című cikk is. A cikkből az éveket visszaszámolva kiderül, 
hogy Gasparik 1908.-tól a Magyar Posta dolgozója volt, és 1914.-ben kezdett a rádiós 
szakterületen dolgozni. (Ekkor létesült Csepelen az első magyarországi rádióállomás.) Meg 
kell jegyezni, hogy a negyvenes évek elejének különös „divatja” szerint Gasparik László 
Gerlei Lászlóra magyarosította nevét.15  

                                                
13 Gasparik László: Töredékek, emlékezések a magyar rádió szolgálat 10 éves múltjából. A Csepeli Rádió-
állomás 10 éves története, Budapest, 1924. pp. 25-26. 
14 http://www.tughranet.f2s.com/postcard/robertso/zeppelin.htm 
15 Endrődi Benedek: A Csepeli Rádióállomás. Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve- 1994, 
Budapest, 1995. pp. 110. 
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„Kevesen voltak, s ma még kevesebben vannak azok, akiket a magyar rádió Pionír- 

harcosai közé lehet számítani. Ezek közé tartozik Gasparik László is, aki most ünnepelte 25 
éves postai szolgálati jubileumát. Ebből a nagyobbik részt, 19 évet a rádió tornyai alatt 
töltött. A harctérről hívták vissza a csepeli rádióállomásra, mely akkor lett kész. 15-ben 
átveszi a temesvári Poulsen rendszerű adót, mely többek között a Zeppelinnel tartotta fenn az 
összeköttetést. Itt kapja első elismerését is az uralkodó részéről. 
          

Az összeomlás nehéz helyzetbe hozza őt is.  Őt bízzák meg, pedig már Pesten volt, hogy 
adja át az összerombolt állomást a szerbeknek. S mikor átadta, fényes ígéretekkel ott akarták 
tartani vezetőnek. Nem fogadta el, visszajött Csepelre szerényebb állásba. Neki nyomták a 
markába a románok azt a táviratot, amelyben Budapest elfoglalását jelentették. Hogy aztán 
mi érkezett meg Bukarestbe a Majestăt című táviratból, arról hallgat a fáma. Ezután Csepelen 
helyettes lesz. Nagynevű elődje, Tolnai Henrik halála után, 1929-ben átvette az állomás 
vezetését. A magyar rádióamatőrök, akik a rádió munkásait számon tartják, az Amatőr 
hasábjain át küldik üdvözletüket.”16  
 

 
9. ábra 

Gasparik László17 
 
 

Mindezek alapján bizonyítottnak tekinthető az is, hogy a temesvári rádióállomást nem 
a katonaság, hanem a posta vásárolta és üzemeltette, még akkor is, ha kezelőit (csakúgy, mint 
Csepelen) katonai szolgálatra hívták be, és szolgálati helyül a rádióállomást jelölték ki 
számukra. Az elmondottak alapján Gasparik László tekinthető az első magyar légiforgalmi 
irányítónak. 
 
 Szerteágazó kutatómunkával sem sikerült eddig fényképet találni a temesvári 
rádióállomásról, s bár a „Riadó” című újság húsz évvel később, 1938.-ban közölt egy archív 

                                                
16 Az Amatőr c. újság, VIII. évfolyam 5. szám, Budapest (1933. május), pp. 288. 
17 Az Amatőr c. újság, VIII. évfolyam 5. szám, Budapest (1933. május), pp. 288. 
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fényképet a szentandrási léghajó-állomásról, de sajnos azon sem látszanak a rádióállomás 
antennái (10. ábra). A fényképhez tartozó felirat: „Zeppelin-léghajó a Temesvár melletti Szent 
András-i repülőtéren a világháborús években. Innen indult a léghajó Bukarest 
bombázására.”18 
 

 
10. ábra 

Zeppelin léghajó a szentandrási léghajóállomáson19 
 
   
 Érdekességként megemlíthető, hogy a külföldi szakirodalomban az első légiforgalmi 
irányítóként Archie W. League neve szerepel, aki 1929.-től St. Louis Municipal repülőterén 
teljesített szolgálatot, és a leszállómező szélén két zászlóval adott engedélyt a repülőgépeknek 
a le- és felszállásra.20 Hozzá képest Gasparik László 13 évvel korábban kezdte meg 
légiforgalmi irányítói tevékenységét. 
 

A léghajók harci alkalmazása mellett megkezdődött Magyarországon a katonai 
repülőgépek gyártása is a Magyar Általános Gépgyár (MÁG) mátyásföldi telepén. Az akkor 
legkorszerűbb repülőgépeket gyártó német vállalattal, a Fokkerrel kötött megállapodás 
értelmében 1916. márciusában kezdődött meg a vadászgépek építése és berepülése az ország 
legkorszerűbb motor- és műszakigép-gyárában. A gyártás és a repülés lényegében a háború 
utolsó napjaiig folyt.21  
 
 Már az I. világháború alatt kísérletek folytak a repülőgép fedélzetén elhelyezett rádió-
berendezésekkel annak megállapítására, hogy van-e lehetőség a levegőben lévő repülőgép és 
a földi állomás közötti összeköttetés létrehozására és fenntartására. Ezeket a kísérleteket, 
valamint a léghajókon már jól bevált szikratávírókat a korabeli légiközlekedési szaklap, Az 

                                                
18 A Légoltalmi Liga „Riadó” c havi lapja, II. évfolyam 7. szám, Budapest, 1938 július, „Zeppelinek” c. cikk, 
oldalszámozás nélkül. 
19 A Légoltalmi Liga „Riadó” c havi lapja, II. évfolyam 7. szám, Budapest, 1938 július, „Zeppelinek” c. cikk, 
oldalszámozás nélkül. 
20 Michael S. Nolan: Fundamentals o fair traffic control. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 
USA, pp. 5. 
21 Vass Vilmos: Budapest XVI. Kerület története (Helytörténeti olvasókönyv). Okker, 1996. pp. 74. 
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Aëro c. újság 1918. szeptemberében mutatta be a Drótnélküli telegráfia a légi járóműveknél c. 
cikkében22.  
 

Az I. világháború után, 1920. február 11.-én megalakult a Kereskedelmi 
Minisztériumhoz tartozó Magyar Aeroforgalmi Részvénytársaság, a MAEFORT, amely 
lényegében burkolt módon katonai célokat szolgált. Az első járatát május 12.-én indította a 
MAEFORT, amely 1600 darab újságot szállított Albertfalváról Szegedre.23 A június 4.-én 
megkötött trianoni békeszerződés megtiltotta Magyarország számára a katonai repülést, majd 
az 1921. július 26.-án történt ratifikálás után –eredetileg hat hónapra- a magyar 
légijárművekre vonatkozó teljes repülési tilalom lépett életbe. Ez alatt az időszak alatt kellett 
elvégezni az országban megmaradt mindennemű katonai légijármű megsemmisítését, de 
mivel ez lassan haladt, ezért a repülési tilalmat több lépésben 1922. végéig 
meghosszabbították.  

 
A Trianoni békeszerződés nem csak a teljes magyar repülőgép-állomány, hanem a 

repülőgépgyárak és a repülőterek megsemmisítését is előírta. Ez alól csak néhány olyan 
repülőtér (köztük Mátyásföld) volt kivétel, amelyet megkímélt az Antant annak érdekében, 
hogy a polgári légiforgalom később beindulhasson. Így maradt meg épségben a Mátyásföldi 
repülőtér a magyar repülés számára. 
 
 A repülés újraindításában nagy jelentősége volt az 1921. november 10.-én megalakult 
Műegyetemi Sportrepülő Egyesületnek, amelynek munkájában a lelkes fiatalok és az elszánt 
egyetemi oktatók mellett részt vettek az I. világháború veterán pilótái is. A magyar légtérben 
mindemellett a szövetséges hatalmak légijárművei, elsősorban a franciák repültek. Budapest 
„központi” repülőtere ekkor már Mátyásföld volt. A korabeli magyar repülők lelkesedését jól 
példázza, hogy bár még érvényben volt a repülési tilalom, 1921. december 15.-én Az Aëro 
című újságban Kara Jenő „m. kir. légi forgalmi főfelügyelő” terjedelmes cikkben vázolta fel a 
trianoni határok közé szorított ország légiközlekedésének jövőképét. A közzétett egyik 
térképvázlaton a tervezett nemzetközi légiútvonal-hálózat látható; hogy a korabeli szakember 
elképzelése mennyire megalapozott volt, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ez az 
útvonal-hálózat kisebb-nagyobb módosításokkal ugyan, de lényegében hetven éven át, 1992.-
ig érvényben maradt (lásd 11. ábra)! 
 

                                                
22 Az Aëro c. újság, VI. évfolyam 17. szám, Budapest , 1918. szeptember 10, pp. 331-335. 
23 Csanádi-Nagyváradi-Winkler: A Magyar repülés története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. pp. 124. 
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11. ábra 

Korabeli légiútvonal- hálózat terve 1921.-ből24 
 
 
 A magyar légtérben megjelenő egyre több légijármű szükségessé tette a 
légiközlekedés jogi szabályozását is. Az I. világháború utáni első ismert jogszabály, amely a 
légiközlekedés kérdését is érinti, az 1922/23. költségvetési év első hat hónapjában viselendő 
közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1922. évi XVII. Törvénycikk, amelynek a 
30. §-a, kimondja: „Felhatalmaztatik a kormány, hogy a légi közlekedésre vonatkozó s ezzel 
kapcsolatos jogszabályokat a törvényhozás rendelkezéséig ideiglenesen rendeleti úton 
megalkothassa.”25 Ez az első jogszabály 1922. augusztus 11.-én került kihirdetésre az 
Országos Törvénytárban. 
 
 Az I. világháború után Magyarország felett az első nemzetközi légijáratot 1922. április 
29.-én nyitotta meg a francia tulajdonú Franco-Roumaine légiforgalmi vállalat a Párizs- 
Prága- Budapest útvonalon. Június elsejétől Budapestnek már naponta volt légi összeköttetése 
Prágával, Varsóval és Strassburggal. A már említett repülési tilalom feloldása után két magyar 
légitársaság is alakult Budapesten: a Magyar Légiforgalmi Rt. (MALERT26) Fokker III.-as 
repülőgépei Mátyásföldről (12. ábra) repültek Bécsbe és Belgrádba, az Aeroexpress Rt. 
Junkers gyártmányú F-13-as hidroplánjai pedig a Duna Műegyetem előtti szakaszáról 
felszállva indultak Prágába, Zágrábba és Bukarestbe.  
 

                                                
24 Kara Jenő: Légi forgalmi hálózatunk kialakításának lehetőségeiről. Az Aëro c. újság, VIII. évfolyam 11. szám, 
Budapest , 1921. december 15. pp. 95. 
25 Felső-Torjai Dr. Pethő Ádám: A légi közlekedés jogszabályai. Budapest, 1943. pp. 3.  
26 1931-ben az állam megvásárolta a vállalat részvényeit és ezután használták a MALERT rövidítést, addig ML 
Rt. volt 
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12. ábra 

A Mátyásföldi repülőtér elhelyezkedése és korabeli megközelíthetősége27 
 
 
 A növekvő légiforgalom egyre részletesebb jogszabályi hátteret is igényelt. Az első, 
már részletesnek nevezhető ismert jogszabály a 10.270/1922. M. E. számú rendelet28, 
amelynek első paragrafusa kimondja: A magyar állam felségjoga a területe felett lévő légtérre 
is kiterjed. A légi közlekedés, amennyiben ez a rendelet vagy az ennek alapján kibocsátott 
végrehajtási rendeletek nem korlátozzák, szabad.”29 A gróf Bethlen István m. kir. 
miniszterelnök által aláírt jogszabály, mely 1922. december 19.-én lépett hatályba, kitér a 
„légi járóművek” üzemeltetésének, a személyzet szakszolgálati engedéllyel történő 
ellátásának, a „légi vállalatok” létesítésének, a fuvarozásnak, a kártérítésnek, sőt, még a 
postagalambok szállításának a feltételeire is. A repülési szabályok között már feltűnik a 
kijelölt légi útvonalak, a tiltott légterek, és a külföldi légijárművek számára a viszonosság 
elvén nyújtott berepülési engedély fogalma is.  
 
 A megnövekedett polgári légiforgalom szükségessé tette a repülés számára a 
rádiószolgálat létrehozását, amelynek két fő feladata volt: egyrészt az egyes repülőterek 
között, másrészt pedig a repülőterek és a légijárművek közötti rádióösszeköttetések 
biztosítása. A Magyar Királyi Posta a Franco-Roumaine légiforgalmi vállalat kérésére rádió-
kirendeltséget létesített Mátyásföldön, amely 1923. július 23.-án (más források szerint június 
23.-án) kezdte meg a működését.30 A kirendeltség kezdetben csak a repülőterek közötti 

                                                
27 „Nemzetközi repülőtér nélkül életképtelen a magyar aviatika” c. cikk, Az Aëro c. újság, IX. évfolyam 14. 
szám, Budapest , 1922. július 30, pp. 143. 
28 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1922. pp. 192-203. 
29 Felső-Torjai Dr. Pethő Ádám: A légi közlekedés jogszabályai. Budapest, 1943. pp. 5-15. 
30 Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter: Posta Mérnöki Szolgálat 1887-1937. Stádium 
Sajtóvállalat Rt, Budapest, 1938. pp.160-161. 
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rádióforgalmazást végezte. A vételt egy egyszerű audion-vevőhöz kapcsolt kétcsöves 
erősítővel oldották meg, még adásra a Csepeli 250W-os Huth-adót használták (13. ábra), 
amelyet Mátyásföldről billentyűztek. A rádióforgalmazást a 805 méteres középhullámon (373 
kHz) végezték.31  
 

 
 

13. ábra 
A légiforgalom céljára használt 250W-os Huth adó Csepelen32 

 
 
 A kirendeltség ekkor még csak meteorológiai és egyéb szolgálati táviratokat 
közvetített napi 20-30 alkalommal, a kapcsolatot főként Wien/Aspern és Belgrád/Pancsova 
repülőterekkel fenntartva (14. ábra). Itt érdemes megjegyezni, hogy a berlini Huth cég által 
gyártott adó, melyet a Magyar Királyi Posta két szakembere, Erdőss Gyula és Jurcsek Viktor 
vásárolt meg 1923. tavaszán a német fővárosban, nem csak a légiforgalmat szolgálta. A 
berendezést 1923. március másodikán helyezték üzembe, és ezzel az adóval továbbították 
szeptember 28.-tól az MTI újság- és közgazdasági híreit a vidéki MTI- fiókok számára.33 
Ezenkívül ez volt az az adó, amelyen az első műsorszóró kísérleteket végezték 1923. 
májusában, és ennek során az LGT „Szól a rádió” című zeneszámából is ismert Marczal 
(egyes források szerint Marczall) János postaműszaki segédtiszt az ódákat énekelte. Sőt, ezzel 
az adóval közvetítette a rádió 1924. május 21.-én első koncertjét az Állatkertből. Azt is 
érdemes megjegyezni, hogy ez a Huth-adó volt a második ún. csillapítatlan hullámú adó 
Magyarországon: az ország első, 1914. november elsején Csepelen átadott 7,5 kW-os 
csillapított hullámú adója (szikratávíró) mellett 1921. október 15.-én helyezték üzembe az 
ország első csillapítatlan adóját, egy Telefunken által gyártott 5 kW-os ún. lámpaadót. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Magyarországon telepített negyedik rádióadó-
berendezés, a Csepelen 1923. március másodikán üzembe helyezett Huth-adó volt az első 
eszköz, amellyel 1923. június 23.-tól állami szolgálat keretében biztosította a Magyar Királyi 

                                                
31 Sugár Gusztáv: Megszólal a magyar rádió. Ajtósi Dűrer kiadó, Budapest, 1993. pp. 26. 
32 Postamúzeum fényképtára, Budapest 
33 Dr. Németh József: A technika és mérnökség magyarországi története. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999, 
pp. 176. 



 17 

Posta a repülőterek közötti távíró-összeköttetést. Így ez az adó tekinthető az ún. Légiforgalmi 
Állandóhelyű Távközlési Hálózat (AFTN) ősének.  
 

 
14. ábra 

A Mátyásföldi rádió-kirendeltség távírász munkahelye az 1920-as években34 
 
 A már említett 10.270/1922. M. E. számú rendelet felhatalmazása alapján 
1924.március nyolcadikán jelent meg a repülőtérre, léghajókikötőre és vízi repülőállomásra 
fennálló és a kapcsolatos rendelkezések tárgyában kiadott 45.264/1924. K. M. 
Kereskedelemügyi Miniszteri rendelet35 a repülőtér-rendtartásról. (Érdekességként meg kell 
említeni, hogy a rendeletet a miniszter helyett Demény Károly államtitkár, a Magyar Királyi 
Posta korábbi igazgatója, egyébiránt Szent-Györgyi Albert apósa írta alá). A rendelet III. 
fejezete foglalkozik a repülőtér-gondnokságok feladataival, amelyből kiderül, hogy 
tulajdonképpen a repülőtér-gondnokság tagjai voltak az első olyan hivatalos személyek, akik 
engedélyeket és utasításokat adtak a légijárművek le- és felszállására, ezzel ők tekinthetők a 
repülőtéri irányító szolgálat ősének. Idézet a jogszabályból:  
 

„9.§ Minden repülőtér (léghajókikötő) és alkalomszerű leszállóhely, úgyszintén vízi 
repülőállomás az illetékes m. kir. repülőtér-gondnokság felügyelete és ellenőrzése alatt áll, 
amely egyúttal az esetleg a közvetlenül alája rendelt repülőtér igazgatását is intézi. (…)  

 
11.§ A repülőtér-gondnokság (…) felügyel az üzemmenet rendjére, az üzembiztonsági 

szabályok megtartására, gondoskodik az ügyeleti szolgálat ellátásáról, megvizsgálja az 
induló és érkező repülőgépeket és okiratokat, indítja és fogadja a repülőgépeket (…).  

 
17.§ A repülőtér felett, valamint ennek szélétől számított kétezer méteren belül és 

kétezer méter magasságon alul a repülőgép köreit és fordulatait balra kell végezni. Ellenkező 
irányú fordulatokra engedélyt esetenként a repülőtér-gondnokság (…) adhat. (…)”36 
 

                                                
34 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
35 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1924. pp. 709-720. 
36 Felső-Torjai Dr. Pethő Ádám: A légi közlekedés jogszabályai. Budapest, 1943. pp. 106-109. 
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 A repülőtér-gondnokságok mellett a mai Polgári Légiközlekedési Hatóság előd-
szervezete, a Magyar Királyi Légügyi Hivatal is 1924.-ben jött létre, mégpedig a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter 1924. évi 45.179. számú rendelete37 alapján. A jogszabály 
kimondta:  
 

„(…) 1.§ A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium kebelében a M. Kir. Légügyi 
Hivatal felállítását rendelem el, illetőleg e minisztériumnak jelenleg XI. szakosztályát a m. kir. 
légügyi hivatal jogosultságával felruházom. 

 
2.§ A m. kir. légügyi hivatalnak, amely egyúttal a m. kir. kereskedelemügyi 

minisztériumnak (légügyi) szakosztálya is, hatáskörébe tartozik általában a légügyi 
igazgatásnak vezetése és ellenőrzése. (…)”38 
 
 A rendelet Dr. Walko Lajos m. kir. kereskedelemügyi miniszter aláírásával 1924. 
április ötödikén jelent meg és április 10.-én lépett hatályba. 
 
 Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 1924.-re kialakult a légiközlekedés kezdeti 
jogszabályi, igazgatási és infrastrukturális háttere, amely már magában foglalta a légiforgalmi 
szolgálatok, és konkrétan a légiforgalmi irányítás ellátásának első formáit is. 
 
 A levegőben lévő légijárművekkel történő rádió-összeköttetésekkel kapcsolatos 
kísérletek 1925.-ben kezdődtek meg, ahogyan arról az MTI 1925. június 25.-én hírt adott: „A 
Magyar Légiforgalmi Rt. szakemberei Budapest és Wien között rádiókísérletet fognak végezni. 
Az egyik légijárműre felszerelnek egy rádió-vevőkészüléket, és repülés közben ellenőrzik, hogy 
milyen vétellel fogható a Wieni és Budapesti Broadcasting. Ha a kísérletek beválnak, a 
légitársaság fölszereli repülőjáratait rádiókészülékkel. A megfigyeléseket Jamniczky és 
Lukács mérnökök végzik.”39 Fontos megjegyezni, hogy a kísérlet során még csak 
vevőkészülék volt a fedélzeten, adóberendezés nem. 
 
 A Mátyásföldi rádió-kirendeltség munkáját a Posta és Távíró Évkönyv is bemutatta 
olvasóinak 1928.-ban: „(…) Tájékoztató időjelentéseket általában óránkint szoktak a 
légikikötők egymással váltani. Szükség esetén negyedóránkint vagy még gyakrabban is közlik 
az egész útszakaszra vonatkozó megfigyeléseket. Az adatgyűjtő táviratok jelzése nálunk 
>REPMETEOR<. Ezeknek áttáviratozásánál előforduló legkisebb késés is ok lehet arra, hogy 
a >REPMETEOR< táviratok repülőtéri rádióra elkésve érkezzenek meg. Ennek következtében 
a rádión való továbbításból kimaradnak és az összefoglaló rádiójelentésből esetleg éppen az 
emberélet veszélyére vonatkozó rész hiányzik. Ebből világosan érthető, a 
>REPMETEOR<jelzésű táviratok késedelem nélküli kezelésére vonatkozó szigorú 
rendelkezések szükségszerűsége.”40 A repülőtéri rádió-kirendeltség és a vámhivatal 
földszintes, sátortetős épülete az egykori Fokker-szerelőcsarnok mellett található 
motorműhely, illetve a Műegyetemi Sportrepülő Egyesületnek otthont adó fahangár között 
helyezkedett el (15. ábra). 
 

                                                
37 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1924. pp. 745-749. 
38 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1924. pp. 745. 
39 A Magyar Távirati Iroda által kiadott gyorsjelentés, 1925. június 25. Forrás: a Magyar Rádió házi-múzeuma, 
Budapest.  
40 Teész Frigyes: A távíró és távbeszélő jelentősége a légiforgalomban. Posta és Távíró Évkönyv, Budapest , 
1928, pp. 175. (A szerző a Mátyásföldi rádiókirendeltség első vezetője volt 1923-27. között.) 
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15. ábra 

A rádió-kirendeltségnek is otthont adó épület a Mátyásföldi repülőtéren41 
 
 
 
 A jobb vétel érdekében egy új, ötcsöves vevőberendezést készített a Magyar Posta 
Rádió-üzemosztálya 1929.-ben; ekkor a régi vevő tartalékba került. A Mátyásföldi rádió-
kirendeltség 1930.-ban megkezdte a levegőben lévő légijárművekkel történő kapcsolattartást 
is, ehhez Csepelen egy újabb rádióadót kellett telepíteni (16. ábra).42 A háborúból megmaradt 
1 kW-os, 1250 méteres hullámhosszon dolgozó43 (240 kHz) Telefunken adóberendezést a 
honvédség adta át a postának, és az Csepelen egy külön épületben került elhelyezésre. 
Antennáját, egy „T”-sugárzót a nagy antenna oldalárbócára erősítették fel 40 méter 
magasságban. A szükséges vevőt házilagos kivitelezésben készítette el a kirendeltség. (Az 
MLRt. először az 1928.-ban vásárolt Fokker F-VIII. típusú utasszállító repülőgépére (H-
MFNA) szereltetett fel rádióadó/vevő-készüléket. A repülőgépet 1928. október 28-án repülte 
haza Amszterdamból v. Háry László.) 

 
 

                                                
41 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
42 Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter: Postamérnöki Szolgálat 1887-1937. Stádium 
Sajtóvállalat Rt, Budapest, pp. 161. 
43 Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter: Postamérnöki Szolgálat 1887-1937. Stádium 
Sajtóvállalat Rt, Budapest, pp. 151. 
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16. ábra 

Csepelen a levegőben lévő légijárművekkel való kapcsolattartáshoz telepített 1 kW-os Telefunken-adó44 
 
 

A Mátyásföldön működő rádió-kirendeltséget a korabeli postás szaklap, a Magyar 
Posta hasábjain 1930.-ban mutatott be Havas Ferenc m. királyi postatanácsos: (…) A 
mátyásföldi repülőtéri rádió-kirendeltség eddig a bécsi és zimonyi repülőterekkel tartott fenn 
rádiótávíró forgalmat, a mindinkább fejlődő repülőforgalomra való tekintettel azonban már 
az úton lévő légijárművekkel való rádiótávíró-forgalmat — egyelőre csak kísérletképpen — 
rendszeresíteni kellett, sőt kivételesen már utas táviratokat is váltott a kirendeltség. 
 

A légijárművekkel való rádiólevelezés végleges rendszeresítése a Budapesten át vezető 
légijáratok állandó fejlődése következtében szükségletté vált s ez előreláthatólag a 
legrövidebb időn belül meg is fog történni. Az ilyen üzemkiterjesztés természetesen anyagi 
áldozatokkal jár s egyrészt a mátyásföldi rádió kirendeltség rendelkezésére bocsátandó adó- 
és vevőberendezések kibővítését igényli, másrészt a hivatal rádiótávírász személyzetének 
szaporítását is szükségessé teszi. 
 

A távol-keletre, valamint a délfelé vezető légi utakon Budapestnek, mint a Kelet 
kapujának igen fontos pozícióra van kilátása. A légijáratok meghosszabbodása, valamint a 
téli légijáratok szaporodása amellett szól, hogy Magyarországnak a légijárművek 
helymeghatározó szolgálatából is bizonyára ki kel1 vennie részét. Ausztria máris épít Bécsben 
ilyen helymeghatározó állomást, nekünk sem szabadna lemaradnunk s foglalkoznunk kellene 
ezzel a kérdéssel is. (…)45 
 
 Az idézett cikk alapján megállapíthatjuk, hogy a Mátyásföldön működő rádió-
kirendeltség 1930.-ban már rádiókapcsolatot tartott fenn a levegőben lévő légijárművekkel, 
illetve hogy már ekkor komolyan felmerült az igény egy, a kor színvonalán álló rádió-
iránymérő állomás felépítésére. (dr. Moys Péter kutatásaiból kiderült, hogy 1930. január 06.-
tól kísérleti jelleggel, február elsejétől folyamatosan biztosította a posta a rádiókapcsolatot a 

                                                
44 Sugár Gusztáv: Megszólal a magyar rádió. Ajtósi Dűrer kiadó, Budapest, 1993. pp. 27. 
45 Dr. Havas Ferenc: A légiforgalom rádiószolgálata. Magyar Posta, IV. évfolyam 4. szám, Budapest , 1930. 
április, pp. 224-225. 
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légijárművekkel. Ekkor naponta 6-8 rádióval felszerelt légijármű közlekedett az ország 
légterében.) „ (…) A kirendeltség összeköttetésben állott a Magyar Légiforgalmi Rt, a 
Deutsche Lufthansa A. G, Compagnie Internationale de Navigation Aerienne (CIDNA), 
Imperial Airways és a Koniklyke Luchtvaart Mij voor Nederland en Kolonien légiforgalmi 
társaságok gépeivel. A mozgó gépek levelezésének legnagyobb része meteorológiai 
közlemények és a repülés személyzetének adott utasításokból adódott.”46 
 
 A „kor színvonalán álló” rádió-iránymérő eszköz ekkor a vevőkészülékhez kapcsolt 
keretantenna volt, a berendezést kezelő rádiótávírásszal együtt. A keretantenna működésének 
lényege, hogy az adó által kibocsátott elektromágneses sugárzás attól függően, hogy a 
keretantenna síkja milyen szöget zár be az adóval, kisebb vagy nagyobb feszültséget indukál a 
keretantenna tekercseiben (17. ábra). 
 

 
17. ábra 

Keretantenna vételi diagrammja47 
 

 
 Ha tehát a keretantennához egy vevőberendezést kapcsolunk, és az antennát lassan 
forgatjuk, akkor azt halljuk, hogy a vett jel először felerősödik, majd elhalkul, aztán újra 
erősödik, majd ismét elhalkul. Az antenna egy teljes körülfordulása alatt két felerősödés és két 
elhalkulás megy végbe, vagyis a vett jelnek két maximum- és két minimumhelye van. Az 
irányméréshez célszerűbb a minimumhelyeket megfigyelni, mivel a legkisebb jelet sokkal 
könnyebben és egyértelműbben lehet észrevenni, mint a léghangosabbat. (Ennek oka kettős: 
egyrészt az ember hallásának fiziológiai működése miatt kétszer olyan hangosnak azt a jelet 
halljuk, ami valójában négyszer olyan nagy, vagyis a jel nagyságát exponenciálisan kell 
növelni ahhoz, hogy a hangot lineárisan erősödőnek halljuk. Ebből következik, hogy minél 
kisebb a jel nagysága, annál jobban érzékeljük a jel ugyanolyan értékű megváltozását. A 
másik ok, hogy a 18. ábrán látható vételi diagrammból –melyet cosinus-görbének is hívnak- 
kiolvasható, amit a cosinus-függvényről egyébként is tudunk, hogy a 90 fok körüli szögek 
környezetében változik meg leginkább a függvény értéke egységnyi szögváltozás hatására. 
Ebben az irányban pedig éppen a minimumhely található, vegyis a keretantenna egységnyi 
elfordítása esetén, ebben a helyzetben változik meg legnagyobb mértékben a vett jel.) 
 

                                                
46 Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter: Postamérnöki Szolgálat 1887-1937. Stádium 
Sajtóvállalat Rt, Budapest, pp. 161. 
47 Kodolányi Gyula: A keretantenna, mint iránymeghatározó eszköz. Magyar Posta, XV. évfolyam 12. szám, 
Budapest, 1941. december, pp. 641. 
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 A fenti megoldással azonban még nem sikerül egyértelműen meghatározni a 
bemérendő állomás irányát, mivel két, egymással 180 fokos szöget bezáró minimumhelyet 
kapunk. Ezért a rendszert kiegészítjük egy irányítatlan (körsugárzó) botantennával, amelyet 
alkalmasan csatolva a keretantennához, egy úgynevezett szívgörbét kapunk (18. ábra), 
amelynek már csak egy minimumhelye van. (A rendszer működésének lényege, hogy a 
keretantenna két oldalának sugárzási karakterisztikája egymással 180 fokos fázisszöget zár be, 
és ehhez úgy kerül illesztésre a botantenna, hogy annak kör keresztmetszetű sugárzási 
karakterisztikája pontosan fázisban legyen a keretantenna karakterisztikájának egyik 
oldalával. Ezután a két jelet egyszerűen összeadjuk, így az azonos fázisú oldalon összegzett, 
az ellentétes oldalon pedig különbségi jel jelenik meg.) 
 
 

 
18. ábra48 

A csatolt bot- és keretantennával létrehozott szívgörbe 
 
 Európában a két világháború között egy sűrű rádió-iránymérő hálózat épült ki, amely 
állomások rendszerint hármas csoportokat alkottak, így egy-egy terület felett mindig ugyanaz 
a három állomás mérte a légijárművek helyzetét. (Budapest például Losonc és Ungvár, illetve 
Kaposvár és Szombathely állomásokkal dolgozott együtt 333KHz-en, lásd 19. ábra) 
 

                                                
48 Kodolányi Gyula: A keretantenna, mint iránymeghatározó eszköz. Magyar Posta, XV. évfolyam 12. szám, 
Budapest, 1941. december, pp. 641. 
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19. ábra 

Európai rádió-iránymérő hálózat 1940 körül49 
 
Mint láthattuk, a húszas években, a magyar rádiózás hőskorában szorosan 

összefonódott a műsorszórás és a légiforgalmi távközlés. Mindezt bizonyítja, hogy az 1930.-
ban megjelent, A Magyar Rádió öt esztendeje 1925-30. c. könyvben is olvashatunk a 
                                                
49 Kodolányi Gyula: A rádió szerepe a vakrepülésben. Magyar Posta, XVI. évfolyam 1. szám, Budapest , 1941. 
január, pp. 24. 
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mátyásföldi rádió-kirendeltségről és a Huth-adóról: „(…) tovább működik (-már mint a Huth-
adó, RP) ma is: amikor a mátyásföldi és csepeli repülőállomás szolgálatában a bécsi és 
pancsovai repülőterek állomásaival tart fenn szoros összeköttetést pusztán repüléstechnikai 
beosztásban.”50 
 

A rádió-kirendeltség 1931.-ben két kiemelkedő, magyar vonatkozású esemény részese 
volt. Március 29.-én Magyarországon járt az LZ-127. lajstromjelű német Zeppelin-léghajó, 
amellyel a kirendeltség folyamatos rádió-összeköttetésben állt. Július 16.-án pedig a két 
magyar óceánrepülő, Endresz György és Magyar Sándor érkezésekor igyekeztek mielőbb 
felvenni a kapcsolatot a Lockheed Sírius típusú, N135WA lajstromjelű légijárművel. Erre az 
alkalomra egy új, hétcsöves, szuper-rendszerű vevőkészüléket helyeztek üzembe, és már az 
érkezés előtti napon figyelőszolgálatot szerveztek. Másnap reggel nyolc órától kezdve 
folyamatosan hívták a légijárművet, de csak 17:35.-kor sikerült venni adását51, amikor a HK-
NZA rádió-hívójelű gép Wien-Aspern repülőtérrel közölte, hogy Linz felett jár. Sajnos a 
közvetlen kapcsolatot nem sikerült felvenni a fedélzettel, mert Magyar Sándor Komárom 
felett közölte Aspern-nel, hogy nagyon fáradtak, és a forgalmazást beszüntetik. A nagy 
eseményről ekképp tudósított a Rádióélet című hetilap július 24.-i száma: 
 
 „Reggel. A mátyásföldi repülőtér bejáratához vezető úton feltűnnek az első rendőrök. 
Aztán a rendőrcsapatok beláthatatlan sora. Mérnökeink huzalokat vonnak, a sok 
helyszínközvetítést megért, hordozható erősítőberendezés is nyugodt helyet kap a pósta 
mátyásföldi kirendeltségének egy szobájában. Ugyanabban a szobában, ahol felváltva ülnek 
tegnap este óta szakadatlanul a lelkes póstatisztek a rádiókészülék előtt, feszülten figyelve a 
hatszázméteres hullámhosszat, a Justice for Hungary rádióállomásának hullámhosszát. Jól 
tudjuk, hogy ez az adóállomás oly kisteljesítményű, hogy legfeljebb a gép Ausztria területe 
felett elhaladtától lesz hallható, mégis egyre kérdésekkel ostromoljuk a rádiótisztet. Semmi? –
Semmi! A válasz. (…) 
 
 Öt óra. (…) Bécs jelentkezik. A Wien- Aspern-i repülőtér rádiótisztjei közlik, hogy 
adóállomásukat az európai repülőrádió szolgálatra kijelölt kilencszázas hullámhosszról a 
Justice for Hungary hatszázas hullámhosszára hangolják át s figyelik, nem jelentkeznek-e a 
magyar óceánrepülők. Semmi, semmi. (…) 
 
 Takács póstatiszt, a rádiókészülék mellett, fejhallgatóval a fején, lázasan jegyez 
valamit. Valami láthatatlan izgalom remeg a levegőben. Olyan feszültség, amelyet csak 
pillanatokig lehet kibírni, aztán meg kellene pattanni minden idegszálnak… A másik távírász 
is jegyez… Még egy pillanatig néma csend… Azután Takács megfordul s izgalomtól rekedt 
hangon olvassa fel egy papírról a betűkké formált morse-jeleket: A gép Béccsel beszél! 
Nyugtázott egy táviratot! Linz felett van! (…) 
 
 Még mindig nem hisszük. Bécset kérik telefónon! Halló! Flugplatz, Aspern? Halló! 
Kivel beszéltek a hatszázas hullámhosszon? –Wir gratulieren! –búg át egy hang a kábelen. –A 
Justice for Hungary rögtön Bécs felett lesz!”52 
 
 „(…) A gép megvan! Linz fölött pozíciót ad és meteort kér. Ettől kezdve úgy 
Mátyásföld, mint a többi megfigyelőállomás hallja a gép és Aspern levelezését. Beleszólni 

                                                
50 A Magyar Rádió öt esztendeje 1925-30, kiadta a Rádióélet, Budapest, 1930, pp. 38. 
51 Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter: Postamérnöki Szolgálat 1887-1937. Stádium 
Sajtóvállalat Rt, Budapest, pp. 161. 
52 Rádióélet III. évfolyam 30. szám, Budapest, 1931. július 24, pp. 1404- 1406. 
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Mátyásföld nem akart még, hisz az amúgy is fáradt Magyarnak könnyebb volt a hozzá 
közelebb levő asperni adót venni, mint a jóval távolabb lévő csepelit. Magyar egy időre 
beszünteti a levelezést, Mátyásföld később hívja, hívja, de hiába, a gép már a bicskei 
kukoricásban pihente a nagy út fáradalmait.”53  
 

Az óceánrepülők fedélzeti rádiója nem az európai légiforgalomban megszokott 
kilencszáz méteres (333,3 kHz) hullámhosszon, hanem a tengeri hajózás céljára fenntartott 
hatszáz méteren (500 kHz) üzemelt, hogy Magyar Sándor kapcsolatot tarthasson az óceán 
felett a közelükben tartózkodó hajókkal, majd a parti állomásokkal. A középhullám egyébiránt 
üzembiztos összeköttetést biztosított néhány száz kilométeren belül, de lehetetlenné tette a 
nagytávolságú vételt. A rádió négy elektroncsövet és két hangolókört tartalmazott, a 
berendezés egy dobról lecsévélhető huzalantennához csatlakozott, energiaellátását pedig –
akkor ez komoly újdonságnak számított-, nem egy kis légcsavar által forgatott dinamó, hanem 
a repülőgépmotor által hajtott generátor szolgáltatta.54  
 
 Mátyásföld ezekben az években virágkorát élte: miközben az óceánrepülés miatt a 
repülőtér is reflektorfénybe került itthon és külföldön egyaránt, jelentős műszaki fejlesztések 
is történtek itt. 1932. február kilencedikén megkezdte működését Mátyásföldön a rádió-
iránymérő állomás (Gonio)55,  és a Magyar Királyi Posta ekkor már nemcsak a rádió-
iránymérő hálózat kiépítését tervezte, hanem lépéseket tett a légijárművekkel történő távíró-
összeköttetés mellett a beszédüzemű összeköttetés létrehozására is. Mindezek a fejlesztések 
azonban –legalábbis egy időre- lekerültek a napirendről, mivel a légiforgalmi rádió-szolgálat 
ellátása 1933. március elsején a postától átkerült a m. kir. Légügyi Hivatalhoz, amely 
lényegében a rejtett légierő fedőszerve volt.56 Az átadásig a mátyásföldi kirendeltség rádió-
távíró forgalma (a táviratok darabszáma és a szavak száma) az alábbiak szerint alakult:57 (A 
táblázatból kiolvasható, hogy az utolsó évben már csaknem napi száz táviratot kezelt a 
kirendeltség.) 
 

Év Darab Szó 
1926. 4604 60434 
1927. 6637 88831 
1928. 8622 111434 
1929. 8499 114020 
1930. 10156 129101 
1931. 26394 226122 
1932. 30147 242844 

 
 

Az átadást, illetve az új szervezeti struktúrát, feladatokat a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 151.111/1933. K. M. rendelete  a légi rádió szolgálat ellátása tárgyában 58 
szabályozta, mely kimondta: „A légi közlekedés biztonságának céljait szolgáló rádió (állandó 

                                                
53 Rádióélet III. évfolyam 32. szám, Budapest , 1931. augusztus 07, pp. 1503. 
54 Rádióélet III. évfolyam 32. szám, Budapest , 1931. augusztus 07, pp. 1502- 1503. 
55 „A felhőben való navigáció földi segédeszközei” c. cikk, Aviatika, VIII. évfolyam 7-9. szám, Budapest, pp. 
205. 
56 Sugár Gusztáv: Megszólal a magyar rádió. Ajtósi Dűrer kiadó, Budapest, 1993. pp. 28. 
57 Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter: Postamérnöki Szolgálat 1887-1937. Stádium 
Sajtóvállalat Rt, Budapest, pp. 161. 
58 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1933. 
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és fedélzeti, fix és légijárómű) távíró, távbeszélő és egyéb jelző berendezéseket a m. kir. 
Légügyi Hivatal saját hatáskörében létesíthet és tarthat üzemben. (…)”59 
 
 Az egyre növekvő mértékű nemzetközi légiforgalom szükségessé tette a kérdés jogi 
újraszabályozását, ezért Dr. Fabinyi Tihamér m. kir. kereskedelemügyi miniszter kiadta a 
külföldi légijáróművek közlekedéséről szóló, 1934. január 18.-án hatályba lépett 
115.000/1933. K. M. számú rendeletét.60 A nemzetközi repülés alapvető feltétele nem 
változott 1924.-hez képest, legfeljebb a megfogalmazás lett más: továbbra is előzetes 
engedély vagy nemzetközi megállapodás kellett hozzá (ez utóbbit a 10.270/1922. M. E. 
számú rendelet még mint a „viszonosság elvét” fogalmazta meg). A rendelet 1. számú 
melléklete egy térképet tartalmaz (20. ábra), amely az első ismert ábra, melyen nemzetközi 
légiútvonalak, valamint tiltott légterek vannak feltűntetve. A további mellékletek részletesen 
leírják a légiútvonalak töréspontjait, az országhatár átrepülésére használható „kapuk” 
elhelyezkedését, valamint az ország területén elhelyezkedő tiltott légtereket.  
   
 

 
20. ábra 

Magyarország légiútvonal-hálózatának térképe 1933.-ban61 
 
 
 

1933-1938. között a m. kir. Légügyi Hivatal végezte a rádió-iránymérő állomások 
üzemeltetését, azonban erről az időszakról szinte semmilyen irat sem maradt fenn. (Ennek 
elsődleges oka az, hogy a LüH iratanyagát a Kereskedelmi Minisztérium Lánchíd utcai 
épületében őrizték, melyet a II. világháború során bombatámadás ért, és a teljes iratállomány 
porig égett.) Ezeknek az éveknek a legjelentősebb eseménye kétségkívül a Budaörsi repülőtér 
felépítése és megnyitása volt.  
 
                                                
59 Felső-Torjai Dr. Pethő Ádám: A légi közlekedés jogszabályai. Budapest, 1943. pp. 178. 
60 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1933. pp. 3069-3083.  
61 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1933. pp. 3079. 
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IV. A Budaörsi repülőtér és a légiforgalmi irányítás 
 
 
 
 
 A Mátyásföldi repülőtér már a húszas évek végén kicsinek bizonyult az egyre növekvő 
légiforgalom kiszolgálására. Az alapvető problémát az okozta, hogy egyrészt Mátyásföld 
lényegében egy gyári repülőtér volt, amelyet egy üdülő-negyed vett körül, így bővítésére nem 
volt lehetőség, másrészt pedig távol esett a Főváros központjától, és közúti, valamint vasúti 
közlekedési kapcsolatai is szegényesek voltak. Ezt a helyzetet látva, már a harmincas évek 
legelején felmerült egy teljesen új repülőtér felépítésének gondolata, ez azonban a gazdasági 
világválság miatt egy időre lekerült a napirendről. Helyette Mátyásföldön hajtottak végre 
kisebb-nagyobb korszerűsítéseket, így például 1936.-ban felépült egy fogadóépület (ma úgy 
hívnánk: utasforgalmi épület, terminál) egy üvegezett parancsnoki toronnyal62, amely a mai 
irányítótornyok elődjének tekinthető. A fogadóépületben várakozhattak az utasok és a 
kísérők, itt történt az iratok ellenőrzése és a poggyászok kezelése is. Mindezek alapján 
megállapíthatjuk, hogy Magyarországon, nemzetközi repülőtéren 1936.-ban létesült az első 
irányítótorony és az első utasforgalmi épület. (21. ábra)  
 
 

 
21. ábra 

A Mátyásföldi repülőtér 1936.-ban megnyílt utasforgalmi épülete63 
 

                                                
62 Winkler László: A Mátyásföldi repülőtér története. Corvin Hírnök, 1996, Ikarus Nyomda Kft, Budapest, pp. 
29. 
63 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
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 A magyar kormány 1935.-ben kezdett ismét érdemben foglalkozni az új nemzetközi 
repülőtér felépítésének kérdésével. Legelőször is számba vették a szóba jöhető helyszíneket, 
ezek közül kettő „maradt fenn a rostán”: a Budaörs melletti völgykatlan és Ferihegy-puszta. 
Végül Budaörs mellett döntöttek, aminek –a korabeli sajtótermékeket olvasva- a jó 
megközelíthetőség volt a legfőbb indoka: a terület közvetlenül a Budapest-Bécs vasútvonal 
mellett feküdt, és egy néhány kilométeres összekötőút megépítésével az 1935.-ben megnyílt 
új balatoni műút is elérhetővé vált, amin keresztül biztosítva volt a Főváros belső részeinek 
gyors elérése is. (Már ekkor komolyan felmerült Ferihegy neve, de vele szemben a legfőbb 
ellenérv a rossz megközelíthetőség volt: nyilvánvaló volt, hogy Ferihegy csak egy új, az Üllői 
úttól a repülőtérig vezető műúttal lesz elérhető.) A sajtóban megjelent indok mellett azonban 
mind a mai napig tartja magát az a szóbeszéd, mely szerint alapvetően katonai megfontolások 
miatt esett a választás Budaörsre. A korabeli stratégák álláspontja ugyanis az volt –legalábbis 
a szóbeszéd szerint-, hogy a kis-Gellérthegy alatti bunkerrendszerben elhelyezett légvédelmi 
központhoz a lehető legközelebb legyen az új repülőtér, továbbá, hogy a Várban lakó Horthy-
család esetleges légi úton történő evakuálása esetére az új repülőtér a Várból is gyorsan és 
hidak érintése nélkül elérhető legyen. E két célnak valóban tökéletesen megfelelt Budaörs, 
mivel a Várból a mai Alkotás úton, a kis-Gellérthegy előtt elhaladva, a Budaörsi úton át, rövid 
időn belül megközelíthető a repülőtér. (Hogy igaz volt-e a szóbeszéd, vagy sem, arra 
vonatkozólag a mai napig nem került elő írásos bizonyíték. Mindenesetre valóban 
elgondolkoztató, hogy miért építették a repülőteret egy katlanba, amely miatt a leszálló 
légijárművek számára eleve csak egy irányból volt megközelíthető a reptér, és miért 
választottak egy olyan területet, ahol olyan magas a talajvíz, hogy egy kiadósabb eső után 
használhatatlanná válik az egész repülőtér? Ezekről tudniuk kellett a korabeli 
döntéshozóknak, és kérdéses, hogy valóban érdemes volt-e ezeket a hátrányokat felvállalni 
csak azért, mert közel volt a közút, Ferihegyre viszont meg kellett volna építeni hét 
kilométernyi műutat? Az igazság talán már soha nem fog kiderülni…) 
 
 A Budaörsi repülőtér épületeinek megtervezésére pályázatot írtak ki, melyet a kor két 
neves építésze, Dr. Bierbauer Virgil és Králik László nyert meg. Terveik nyomán 1937. 
nyarára felépült a rendkívül szép és modern, úttörő megoldásokat alkalmazó, kör alakú 
Központi épület (az utasforgalmi épület, 22. ábra), a „Kapus-lak”-nak nevezett portás-épület, 
vele egybeépítve a hőközpont és az elektromos kapcsolótér, valamint a nagyhangár a hozzá 
kapcsolódó javítóműhelyekkel. Az új repülőteret 1937. június 18.-án adták át (23. ábra).  
  
 

 
22. ábra 

A Budaörsi repülőtér utasforgalmi épülete64 

                                                
64 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242. 
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23. ábra 

Megnyitóünnepség a Budaörsi repülőtéren65 
 
 

 A repülőtér –leszámítva a már említett domborzati és talajviszonyokat-, minden 
szempontból európai színvonalú volt; nem volt ez alól kivétel a légiforgalmi rádiószolgálat 
felszereltsége sem. A főépület második emeletén helyezkedtek el a rádiószolgálat és a 
repülőtér-parancsnokság helységei, és innen lehetett feljutni az üvegezett parancsnoki 
toronyba.  
 
 A repülőtértől néhány kilométerre, a Tétényi-fennsíkon épült fel az adóház, amely 
négy adóberendezést tartalmazott: 1 db 1,5 KW-os hosszúhullámú adót a légijárművekkel 
történő összeköttetésekre, egy 500 Wattos, szintén hosszúhullámú adóberendezést a 
meteorológiai információk sugárzására, egy 200 W-os, ugyanezen a hullámsávon sugárzó 
adót a repülőterek egymás közötti forgalmazásához és egy 200 Wattos rövidhullámú 
tartalékadót.66 Az adóállomás két okból épült fel a repülőtértől távolabb: egyrészt a 
kisugárzott adóteljesítmény közvetlen közelből zavarná a vevőállomások munkáját, másrészt 
pedig a repülőtéren nem lehetett a légijárművek számára akadályt jelentő antennatornyokat 
elhelyezni. Az adóház körül három darab 40 méter magas antennatornyon kerültek 
felszerelésre az antennák. A Telefunken gyártmányú adóberendezéseket a főépületből, illetve 
az iránymérő-állomásról távbillentyűzéssel lehetett modulálni. (24, 25. ábra) A Tétényi-
fennsíkon felépült rádióállomás teljes mértékben átvette a Csepeli állomástól a 
légiforgalomhoz kapcsolódó rádió-hírközlés feladatait, így ettől az időponttól számítható az 
önálló magyar légiforgalmi hírközlés létrejötte. (Ezen az sem változtat, hogy Budaörsön is a 
Magyar Királyi Posta távírászai látták el a szolgálatot; a lényeg az, hogy a legkülönfélébb 
rádiósugárzási feladatokat ellátó Csepeli rádióállomástól egy olyan helyre került a 
légiforgalmi hírközlés, ahol csak ez a szolgálat működött, és amelyet kimondottan erre a célra 
létesítettek.) 
 
                                                
65 Dr. Moys Péter magángyűjteménye, Budapest 
66 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242. 



 30 

 

 
24. ábra 

Az adóállomás és az antennatornyok a Tétényi-fennsíkon67 
 
 
 

 
25. ábra 

Az adóberendezések az adóházban68 
 
 
 A repülőtéren, a főépület második emeletén található rádiószolgálat helységeiben 
kerültek elhelyezésre a repülőterek egymás közötti forgalmára szolgáló, a meteorológiai 
adatokat kezelő, valamint a tartalék rövidhullámú vevőberendezések. „(…) Ebben a 
vevőszobában olyan az élet, mint egy méhkasban, ahová állandóan jönnek és ahonnan 

                                                
67 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242. 
68 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
243. 
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szakadatlanul mennek a közlemények, jelentések, utasítások, stb. Már a folyosón hallhatók a 
különböző hangú vevők morsejelei. Itt reggeltől az üzem végeztéig megszakítás nélkül folyik a 
szolgálat. A vevők az adóépülettel távbeszélőn közvetlenül össze vannak kötve, hogy az adó 
megindítását ne akadályozza senki.”69  
 
 A repülőtér keleti csücskében elhelyezett rádió iránymérő-állomáson két munkahely 
működött. Az egyik az ún. Adcock-rendszerű iránymérő-berendezés volt (26, 27, 28. ábra), 
amely a kaposvári és a szombathelyi iránymérő-állomások segítségével az ország felett 
közlekedő légijárművek számára végzett iránymérést, illetve továbbított meteorológiai és 
egyéb táviratokat, a másik pedig a repülőteret megközelítő, leszálláshoz készülő légijárművek 
navigációját segítette. A két feladat először itt, Budaörsön különült el egymástól, így ettől az 
időponttól számíthatjuk Magyarországon az Útvonal-irányítás (Körzeti Irányító Központ, 
Area Control Centre, ACC) és a Bevezető irányítás (Közelkörzeti Irányító Központ, 
Approach, APP) létrejöttét.   
 

 
26. ábra 

A Budaörsi rádió iránymérő-állomás műszaki berendezéseinek gépterme70 
 
 
 

                                                
69 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242-243. 
70 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
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27. ábra 

A Budaörsi rádió iránymérő-állomás iránymérő munkahelyei71 
 
 

                                                
71 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
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28. ábra 

Ebből a nézőpontból látszik igazán jól a két különálló iránymérő munkahely Budaörsön72 
 
 

 A levegőben lévő légijárművek számára nyújtott rádió-iránymérő szolgálat mellett 
ugyanis legalább ennyire fontos a repülés legveszélyesebb szakaszában, a leszállás során 
kapott rádiós segítség. A Budaörsi repülőtéren két különböző eljárás is rendelkezésre állt erre 
a célra: egyrészt a repülőtéri rádió-kirendeltség személyzete által biztosított felhőáttörés vagy 
az ún. „Z-Z” eljárás, valamint az automatikus, a földi személyzettől független ún. „Bake” 
eljárás. Mindkét módszert akkor alkalmazták, ha a repülőtéren rossz látási viszonyok mellett 
kellett végrehajtani a leszállást.  
 
 Amennyiben a repülőtér körzetében a vízszintes, illetve a függőleges látástávolság 
annyira leromlott, hogy a légijárművek vezetői a leszállást csak a látásuk alapján 
biztonságosan végrehajtani már nem tudták, akkor a repülőtér vezetője (konzultálva a 
meteorológiai szolgálattal) elrendelte az ún. rossz időre vonatkozó eljárások alkalmazását, 
melynek kódneve a QBI volt. Minderről értesítették a szomszédos bel- és külföldi 
repülőtereket, valamint a hangár tetejére felhúztak egy vörös bóját, ezzel jelezve a repülőtéren 
szolgálatot teljesítő személyeknek az eljárás bevezetését. Az eljárás alkalmazása alatt: 

• A repülőtér körzetébe (ez egy nagyjából 30 kilométer sugarú kör volt a repülőtér 
körül) üzemképes rádió-berendezéssel nem rendelkező légijármű nem léphetett be, a 
többi légijármű pedig köteles volt még belépés előtt felvenni a rádiókapcsolatot az 
iránymérő-állomással, és engedélyt kérni a belépésre, 

• Több légijármű egyidejű érkezése alatt az iránymérő-állomás sorszámot osztott 
számukra, és a leszállást ebben a sorrendben voltak kötelesek végrehajtani (ezt a 
sorszámot a QGP kód jelölte), 

                                                
72 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
243. 
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• A repülőtéren motorpróbát, a repülőgép-motorok melegítését, egyáltalán a 
hajtóművek beindítását kizárólag az iránymérő-állomás engedélyével lehetett 
végrehajtani, 

• A fel- és leszállást –függetlenül a széliránytól- kizárólag az ún. vakleszállási irányban 
lehetett végrehajtani. (Ebben az irányban a légijárművek akadálytalanul be- és 
kirepülhettek. A Budaörsi repülőtér vakleszállási iránya Albertfalva irányából a 
repülőtér felé mutató, egyre szűkülő ék volt, lásd 29. ábra.). A „vakleszállási eljárás” 
lényegében a mai műszeres megközelítési eljárás korabeli változatának (és 
megfogalmazásának) tekinthető. 

 

 
29. ábra 

A Budaörsi repülőtér rádiónavigációs berendezései és a „vakleszállási irány”73 
 
 
 Ha az időjárás annyira elromlott, hogy már a vakleszállási irányban lévő akadályokat 
is felhő vagy köd takarta, akkor került alkalmazásra a Z-Z eljárás. Ennek lényege az volt, 
hogy az iránymérő-állomás a felhőrétegben vagy afelett a repülőtér felé vezeti a légijárművet, 
amelynek hangját az állomás tetején posztoló ún. „motorfigyelő” szakember figyeli. Amikor 
meghallja, hogy a légijármű pontosan a feje felett van, ezt a tényt szócsövön át közli az 
iránymérő távírásszal, aki ezt a légijármű-vezető tudomására hozza egy QFG kódszóval. 
(Ezért kellett korlátozni a repülőtéren a motorpróbákat, hogy annak zaja ne zavarja a 
műveletet.) Ezután a légijárművet az állomás néhány percig a vakleszállási kúp felett, a 
leszállási iránnyal pontosan ellentétes irányban kifelé vezeti a repülőtértől, majd 180 fokos 
fordulóra utasítja, és sűrű iránymérésekkel ellenőrzi, hogy süllyedés közben valóban a 
repülőtér felé közeledik-e a leszállóirányon (30. ábra). Mivel a kirepülési időt stopperórával 
mérik, így a 180 fokos forduló végrehajtása után elég pontosan lehet tudni, hogy a légijármű 
hány másodperc múlva érkezik ismét az iránymérő állomás fölé. Ekkor a motorfigyelő 
nagyon figyel (31. ábra), hogy a motor zúgását pontosan a feje felett hallja-e; ha igen, akkor a 
távírász ZmZ jelet ad a fedélzetre, ami után a légijármű vezetője leveszi a gázt, szaknyelven 
„kilebegtet”, és leszáll. Ha a motorfigyelő rossz irányból hallja a motor zúgását, akkor a 
távírász JmJ jelet ad, aminek nyomán a légijármű elölről kezdi az egész bevezetési eljárást 
(szaknyelven átstartol). Az eljárásra így emlékszik vissza Gaál József, az egyetlen, ma is élő 

                                                
73 Dr. Moys Péter magángyűjteménye, Budapest 
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egykori iránymérő rádiótávírász, valamint Umann Tamás, az LRI Radar Osztályának egykori 
vezetője, aki még szakközépiskolai tanulóként látta az eljárást. Ugyanakkor Kodolányi Gyula, 
aki a Budaörsi repülőtér rádiószolgálatának volt a műszaki vezetője, több művében is ettől 
némiképp eltérően mutatja be a módszert: a kirepülést szerinte nem pontosan 180 fokkal 
ellentétes irányon, hanem attól 6-10 fokkal eltérve kell végrehajtani, hogy így a forduló 
végrehajtása után „pontosan” a végső egyenesen legyen a légijármű (32. ábra). Ugyanezt írja 
Halmossy Simon hadnagy is a Magyar Szárnyak-ban74. A két álláspont közül valószínűleg az 
első fogadható el helyesnek, amit azok állítanak, akik még csinálták vagy látták ezt az eljárást, 
szemben Kodolányi és Simon leírásával, akik a műszaki üzemeltetésért voltak felelősek, és 
nem végeztek tényleges iránymérést. 
 

 
30. ábra 

Az Iránymérő rádiótávírász munkahelye a Budaörsi repülőtéren75 
 
 

 
31. ábra 

Munkában a motorfigyelő a Budaörsi rádió-iránymérő állomás tetején. Mellette az iránymérő berendezés 
kettős keretantennája, közepén a botantennával. 76 

                                                
74 Halmossy Simon hadnagy: Rádió a repülés szolgálatában. Magyar Szárnyak, 1940/3. szám, 1940. március, 
pp.22-23. 
75 Postamúzeum fényképtára, Budapest 
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32. ábra 

„ZZ” -eljárás77 
 
 
 
 A másik műszeres megközelítést segítő rendszer (vagy ahogyan akkor hívták, 
vakleszállási eljárás) az ún. „Bake”, amely lényegében a „ZZ”-eljárás automatizálása, és 
amely a mai ILS (Instrument Landing System, Műszeres Leszállító Rendszer) ősének 
tekinthető. A Budaörsi repülőtéren Telefunken gyártmányú automatikus ködleszállító 
berendezést telepítettek, amelynek a megközelítés irányát kijelölő antennája (33. ábra) egy 
500W teljesítményű, 33 MHz-en dolgozó ultrarövid-hullámú adóberendezéshez csatlakozott. 
Az adót 1150 Hz frekvenciával modulálták. Az antennarendszer három függőleges dipólból 
állt, amelyből a középső volt a sugárzó, a két szélső pedig a reflektor. A két reflektort egy 
jelfogóval felváltva rövidre zárták, így mindig csak az egyik volt hatásos. Ezzel a megoldással 
két sugárnyalábot lehetett létrehozni, amelyek közül a megközelítés irányából nézve a 
jobboldali vonásokat, a baloldali pontokat sugárzott ki. Ha a légijármű pontosan a két 
sugárnyaláb keskeny metszésvonalán repült (amely a repülőtérre vezette a légijárművet), 
akkor vezetője sem pontokat, sem vonást nem hallott, csak egy folyamatos, 1150 Hz 
frekvenciájú füttyöt. Valamelyik irányba eltérve a középvonaltól, a pontok vagy a vonások 
váltak hallhatóvá és egyre erősebbé. A repülőtér előtt két, távolságot jelző jeladó, ún. marker-
                                                                                                                                                   
76 Postamúzeum fényképtára, Budapest 
77 Kodolányi Gyula: A rádió szerepe a vakrepülésben. Magyar Posta, XVI. évfolyam 1. szám, Budapest, 1941. 
január, pp. 30. 
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adó is telepítésre került (34. ábra), a távolabbi ún. előjeladó 3 kilométerre, a közeli főjeladó 
300 méterre a repülőtér szélétől. A légijármű-vezető ezek felett átrepülve kapott tájékoztatást 
a földet érésig hátralévő távolságról.78  
 

 
33. ábra 

Telefunken gyártmányú iránysávadó berendezés79 
 
 

 
34. ábra 

Marker-adó Budaörsön80 

                                                
78 Kodolányi Gyula: A rádió szerepe a vakrepülésben. Magyar Posta, XVI. évfolyam 1. szám, Budapest, 1941. 
január, pp. 32. 
79 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242. 
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Budaörsön nem csak a rádió-, hanem a vezetékes hírközlés is európai színvonalú volt. 

A bécsi repülőtérrel egy Siemens gyártmányú géptávírón tartották a kapcsolatot, melyet a 
főépület 2. emeletén lévő egyik szobában helyeztek el. „(…) Ez volna Európának legkeletibb 
géptávírója a légi forgalomban. Magas érdek, hogy ez a rendszer tovább kelet felé kiterjedjen 
(…)81  

 
 
Nemzetközi nyomásra, valamint a haderő magyarországi nyílt színrelépésével 1939.-

ben kettévált a katonai és a polgári légiközlekedés felügyelete. Gróf Teleki Pál m. kir. 
miniszterelnök 1939. március 24.-én hatályba lépett, a légiközlekedési ügyek intézésének 
szabályozásáról szóló 1939. évi 2790. M. E. számú rendelete82 kimondta, hogy: „A forgalmi 
(kereskedelmi) repülés ügyei a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, a nem forgalmi 
(kereskedelmi) repülés ügyei a honvédelmi miniszter (Légügyi Hivatal) hatáskörébe 
tartoznak. (…) A forgalmi (kereskedelmi) repülés ügyeiben a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter, a nem forgalmi (kereskedelmi) repülés ügyeiben a honvédelmi miniszter a légügyi 
főhatóság.”83 Ettől az időponttól számíthatjuk Magyarországon a polgári és a katonai repülés 
igazgatásának kettéválását. 
 
 Amikor a polgári légiforgalom számára biztosítandó rádiószolgálat ismét a Magyar 
Királyi Posta fennhatósága alá került, a posta tervbe vette négy darab Adcock-rendszerű 
rádió-iránymérő állomás telepítését. A korabeli elképzelés az volt, hogy az ország akkori 
(1939) területe felett repülő valamennyi légijármű helyzetét közel derékszög- metszésű 
keresztmérésekkel minél pontosabban lehessen meghatározni. Ehhez az ország „négy 
sarkában” kellet felépíteni az állomásokat, melyek helyszínéül Pápa, Kassa, Debrecen és Baja 
városokat jelölték ki. A posta először a pápai és a kassai iránymérőket építette meg, a másik 
kettőt egy későbbi ütemben tervezte megvalósítani. Mindez szerencsés lépésnek bizonyult 
akkor, mivel a II. Bécsi Döntés értelmében Erdély és a Délvidék egy része visszacsatolásra 
került Magyarországhoz, így a megnagyobbodott területű ország számára a debreceni és bajai 
telephely már nem lett volna megfelelő. Ezért a posta Kézdivásárhelyen és Újvidéken tervezte 
a második iránymérő-pár telepítését, erre azonban a háborús események miatt már nem került 
sor.  
 

Mint már szó volt róla, a Posta 1933.-ig keretantennás iránymérő-állomásokkal 
végezte a légijárművek rádió-iránymérését, amely akkor megfelelt a kor követelményeinek. 
1939.-re azonban alaposan megváltozott a helyzet: ameddig a harmincas évek elején 
Magyarország felett éjszaka alig-alig közlekedett légijármű, addig az évtized végére mindez 
rendszeressé vált. A keretantennás rádió-iránymérő berendezéssel viszont csak nappal 
végezhető megfelelő pontosságú mérés, napnyugtakor, éjszaka és napkeltekor a mérési hiba 
elérheti a +-90 fokot is, ami teljességgel használhatatlanná teszi a berendezést. A jelenség 
oka, hogy a Földet körülvevő ionoszféra állapota erősen függ a napszaktól. Ameddig nappal a 
középhullámon kisugárzott rádiójelek áthatolnak az ionoszférán, addig alkonyatkor jelentős 
mértékben megváltoznak az ionoszféra jellemzői, aktívvá válik az ún. Heaviside-réteg, amely 
a beérkező középhullámú rádiójelek egy részét visszaveri. Visszaverődéskor a beeső 

                                                                                                                                                   
80 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242. 
81 Tér és forma, 1937-38, építőművészeti havi folyóirat, X. évfolyam 8. szám, Budapest, 1937. augusztus, pp. 
242. 
82 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1939. pp. 447-449. 
83 Magyarországi Rendeletek Tára, Budapest, 1939. pp. 447. 
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hullámnak a frekvenciája állandó marad, azonban megváltozik fázisa és polarizációja; ez 
utóbbi jelenség egyben a hiba kiküszöbölésének lehetőségét is magában foglalja. Olyan földi 
telepítésű antennarendszerre van szükség, amely csak a légijárművek által kibocsátott, 
vertikális polarizációval érkező közvetlen sugárzást veszi, az ionoszféráról visszaverődő, ettől 
eltérő polarizációjú jeleket nem. 
 
 Maga az elv valóban egyszerű, olyannyira, hogy azt már a rádiózás hőskorában, 1919.-
ben szabadalmaztatta egy Adcock nevű mérnök, mégis, a gyakorlati megoldásra közel két 
évtizedet kellett várni. Ennek az a magyarázata, hogy a pontosan függőlegesen felállított 
antennákat valamilyen módon össze kell kötni a goniométerrel, és ehhez elkerülhetetlen a 
vízszintes (vagy legalábbis a függőlegestől eltérő) vezetékek alkalmazása. Ez viszont –hacsak 
hatását valamilyen módon nem semlegesítik- lényegében a keretantennás iránymérő-
berendezés pontossági szintjére rontja le az Adcock-vevő jellemzőit. A semlegesítés 
módjának kidolgozásához közel húsz esztendőre volt szükség. Az Adcock-berendezéseknek 
két nagy csoportja ismert: a négy botantennát alkalmazó ún. „U”-, valamint a négy függőleges 
dipól-antennát használó „H”- Adcock.  
 
 Mivel a postának nem volt tapasztalata arra vonatkozólag, hogy az „U”-, vagy a „H”- 
Adcock- rendszer-e a megfelelőbb, ezért a Kassán „U”-típusú (35. ábra), Pápán „H”-típusút 
létesített. Ezeket az állomásokat 1942.-ben részletesen bemutatta a Magyar Posta című 
szaklapban Kodolányi Gyula m. kir. posta segédmérnök, a Budaörsi Repülőtér 
rádióállomásának vezetője. 
 
        „ (…)a nagyidai Adcock—állomást a Telefunken cég építette. Az állomás Kassától délre, 
Nagyida és Abaújszina között a községeket összekötő mezei út mellett épü1t fel. Az iránymérő, 
(...) betemetett 'U', vagy másképp tiszta 'U' típusú. Az antennarendszer négy, a fő égtájakba 
betájolt (ennek a mérés pontosságára semmi befolyása sincs) 12 m magas acélcsőből áll, 
melyek mindegyike egy-egy talpszigetelőn áll, minden kikötés vagy megtámasztás nélkül (...). 
Két-két átló irányában szembenálló és egymástól 30 m távolságra álló antenna közös 
mezőtekercs két végéhez csatlakozik nagyfrekvenciás calit szigetelésű kábelek segítségével. A 
kábelek az antennáktól. A betonalapzaton át függőlegesen buknak le a földbe a talajvízszint 
alá, majd vízszintesen futnak a mérőasztalig s ott jönnek fel a goniométerhez. A segédantenna 
a féllapostetejű ház tetőzetének közepén van helyezve és négyoldali kikötés tartja vertikális 
helyzetben. (…) 
 

Az iránymérőház alápincézett földszintes épület (...). A földszinten nyert elhelyezést az 
iránymérő helyiség, mellette a kis háló- és pihenőfülke két, egymás fölött elhelyezett 
fekvőhellyel. Ugyancsak itt van a telepőr szoba-konyhás lakása. A háznak saját vízellátása 
van és a munka- és pihenőhelyiségeket közös kályha fűti. A pincében van elhelyezve a tartalék 
áramforrásu1 szolgáló benzinmotoros generátor, az akkumulátortöltő és a vízellátó 
berendezés. (…) 
 

Az iránymérő szobában nyert elhelyezést az iránymérőasztal (…),  rajta a 
vevőkészülék, goniométer, a goniométert forgató kerék a fokbeosztású tárcsával, valamint a 
távbillentyű vezetékhez csatlakozó billentyű és a telefonok.(…)”84 

 
 

                                                
84 Kodolányi Gyula: A m. kir. posta nagyidai és pápai Adcock-rendszerű új középhullámú iránymérő állomásai. 
Magyar Posta, Budapest, 1942/5, pp. 259-260. 
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35. ábra 

A nagyidai iránymérő-állomás85 
 
 
 

 
36. ábra 

A nagyidai iránymérő-állomás iránymérő-asztala86 
 
 

                                                
85 Kodolányi Gyula: A m. kir. posta nagyidai és pápai Adcock-rendszerű új középhullámú iránymérő állomásai. 
Magyar Posta, Budapest, 1942/5, pp. 259. 
86 Kodolányi Gyula: A m. kir. posta nagyidai és pápai Adcock-rendszerű új középhullámú iránymérő állomásai. 
Magyar Posta, Budapest, 1942/5, pp. 259. 



 41 

 
37. ábra 

Telefunken gyártmányú iránymérő berendezés. Ilyen, vagy ehhez nagyon hasonló eszközt használtak 
Nagyidán87 

 
             A vevőkészülék E 468 típusú 6 csöves szuperkészü1ék volt, amelynek pontossága +-1 
fok volt legalább 20 µV térerősség mellett (36, 37. ábra). A 1,5 kW-os adóberendezés 
Enyickén, az ottani rádióállomáson volt elhelyezve, és az iránymérő állomással légvezeték 
kötötte össze. A Nagyidai iránymérő állomáson 1941. június elején kezdődött meg a 
próbaüzem, és június 19.-én volt a hivatalos átadás.88 Az átadás előtt az iránymérő-állomás 
pontosságát úgy ellenőrizték, hogy egy légijárművet repültettek mintegy 10 kilométeres 
sugarú körön az állomás körül, és helyzetét egyszerre mérték az iránymérő-berendezés, illetve 
egy teodolit segítségével. Mivel ez utóbbi eszköz optikai berendezés, ezért az biztosan pontos 
mérési eredményt adott, így ehhez volt viszonyítható a rádió-iránymérés hibája.  
 
 A kassai állomás vezetője Nagy Lajos, munkatársai Bilau Tibor, Koppány Dezső és 
Bálint János voltak. Magára az állomásra nem volt egyszerű dolog kijutni, mivel az odavezető 
mezei utat gyakran elöntötte a belvíz. A helyzet megoldása érdekében egy lovas kocsi 
beszerzésére került sor; a ló ápolása, gondozása Idrányi József telepőr feladata lett. Az 
iránymérő-állomás 1944. október 27.-ig működött, amikor műszaki berendezéseit Budaörsre 
szállították.89 
 

A pápai állomásról (38, 39. ábra) többek között az alábbiakat olvashatjuk: „Az 
antennarendszer négy 11 m magas acélcsőből áll. Mindegyik csövet három szögvas keret, 
megfelelő szigetelők közbeiktatásával, merevíti ki, illetve tartja vertikálisan. Az antennák 
alatt, a földtől egy méterre, van elhelyezve a kiegyenlítésre szolgáló impedancia komplexum. 
Az antennák alatt vannak kifeszítve 30 cm—re a talaj fölött a 24, sugárirányban kifeszített 
huzalból álló és 24 m átmérőjű, kör alakú ellensulyok. A segédantenna ugyanolyan, mint a 
többi négy antenna, de ellensúly helyett földelve van. Az antennák transzformátorokkal 
csatlakoznak a két erű, nagyfrekvenciás, trolitul szigetelésű nagyfrekvenciás kábelekhez, 

                                                
87 Magyar Szárnyak, 1941/17. szám (szeptember 01.), pp. 24. 
88 Susánszky László: Kassa és Kolozsvár rádiós szemmel. Postamúzeumi évkönyv- 1990, Budapest, 1991. pp. 
110. 
89 Susánszky László: Kassa és Kolozsvár rádiós szemmel. Postamúzeumi évkönyv- 1990, Budapest, 1991. pp. 
112. 
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melyek 1 m-el a föld felett, 1,5’’-os gázcsőben (…) futnak a középen elhelyezett 
segédantennáig s ott bukik le a négy kábel a földbe (…) s onnan a kábelaknán át mennek a 
goniométerbe. (…) 
 

Az iránymérőház földszintes épület (…), pince nélkül. Az épületben a következő 
helységek vannak: iránymérőszoba, háló és pihenő, szoba-konyhás telepőrlakás, 
akkumulátorfülke, fáskamra, a segédáramforrás fülkéje. Az épületnek saját vízvezetéke és 
fafűtéses kályhái vannak. 
 
 Az iránymérőszobában találjuk az iránymérőasztalt(…), rajta a vevőkészüléket, 
goniométert, forgató kerekét a fokbeosztású skálával, a billentyűt, az adó távindító 
kapcsolóját és a távbeszélő készülékeket.”90 
 

 
38. ábra 

A pápai iránymérő-állomás épülete91 
 
 
 

 
39. ábra 

A pápai iránymérő-állomás vezetékei a gázcsőben92 
 

                                                
90 Kodolányi Gyula: A m. kir. posta nagyidai és pápai Adcock-rendszerű új középhullámú iránymérő állomásai. 
Magyar Posta, Budapest, 1942/5, pp. 261-263. 
91 Postamúzeum fényképtára, Budapest 
92 Postamúzeum fényképtára, Budapest 
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A vevőkészülék V236 típusú kilenc csöves szuper-rendszerű készülék volt, pontossága 

+-0,5 fok volt legalább 20 µV vertikális térerősség mellett. Hálózat-kimaradás esetére tartalék 
áramforrásként egy 12V-os akkumulátor, valamint egy DKW típusú benzinmotor állt 
rendelkezésre. Az iránymérő-állomáshoz tartozó 200W-os adó a pápai postahivatal egyik első 
emeleti szobájában került elhelyezésre. Az egész állomás szerelését a repülőtéri rádióhivatal 
végezte el, és 1941. október nyolcadikán megkezdődhetett a próbaüzem. A végleges üzembe 
helyezésre 1941. november 18.-án került sor.  

 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a Budaörsi repülőtér, valamint a pápai és a 

nagyidai rádió-iránymérő állomások felépítésével a harmincas-negyvenes évek fordulóján 
Magyarországon európai színvonalú infrastruktúrát kapott a légiforgalmi irányításunk elődje, 
a rádió-iránymérő szolgálat. 
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V. Az első magyar katonai lokátor, a Sas 
 
 
 

A radar kifejezés tulajdonképpen egy angol betűszó, a Radio Detection and Range 
(Rádió felderítés és bemérés) rövidítése. Mint neve is mutatja, az eszköz legfontosabb 
feladata, hogy rádióhullámok segítségével felderítsen egy adott körzetben található tárgyakat 
és meghatározza azok pontos helyzetét, ezért más néven rádiólokátornak is hívják a 
berendezést. 
 
 Jelenlegi ismereteink szerint a világ első radarberendezésnek nevezhető eszközét 
Christian Hülsmeyer (1881-1957.) német mérnök alkotta meg 1904.-ben.93 A feltaláló már 
gyermekkorában is különböző eszközöket barkácsolt fizikai kísérletek elvégzése céljából, 
majd 1897. körül megismerkedett Marconi vezeték nélküli távíró-kísérleteivel. A kölni Rajna-
hídon 1902.-től végezte reflexiós vizsgálatait, amelynek során elektromos sugarak 
segítségével próbált meg hajókat bemérni éjszaka és ködben. A kísérletek eredményeképpen 
megalkotta a „Telemobiloszkóp” nevű eszközét, melyet 1904. április 30.-án szabadalmaztatott 
(Német Birodalmi Szabadalmi Hivatal, 165 546. szám). A berendezés lényegében egy 
kezdetleges csillapított hullámú adót, egy megszakítóval ellátott szikrainduktort tartalmazott, 
amely irányított dipól-antennán keresztül sugározta ki az adóteljesítményt. A visszaverődött 
jel egy nagy érzékenységű, szűrővel ellátott koherens vevőbe jutott, amely akusztikus úton, 
egy villanycsengővel jelezte a céltárgyat. Az eszközt a feltaláló egy rotterdami hajózási 
kongresszuson mutatta be, ahol a közeledő hajók irányát már 3 km távolságból be tudta 
mérni.94 Ennek ellenére kortársai nem ismerték fel a találmány jelentőségét, így a 
radarberendezés továbbfejlesztésére, a csillapítatlan rádióhullámok alkalmazására közel 
három évtizedet kellet várni. Maga az eszköz jó időre feledésbe, majd a müncheni Deutschen 
Museum-ba került, ahol ma is látható. (40, 41. ábra) 
 

 
40. ábra 

A világ első ismert radarberendezése, a Telemobiloszkóp95 

                                                
93 Dr. Sándor Jeszenszky: Die Entwicklungsgeschichte der Induktionsapparate von der Induktionsspule von 
Faraday bis zu den Wechselstrom-Transformatoren im Deutschen Museum. München, 1998. pp. 21. 
94 Kurt Jager: Lexikon der Elektrotechniker. VDE-VERLAG GMBH- Berlin, 1996. pp. 183-184. 
95 Dr. Jeszenszky Sándor gyűjteménye, Budapest 
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41. ábra 

A Teelemobiloszkóp és tartozékai96 
 
 
 

A csillapítatlan hullámú radar működési elvét már az 1920-as évek óta ismerjük97. A 
matematikai és elvi alapokat két kutatópáros, Appleton és Barnett (frekvenciamodulációs 
módszer, 1925.), valamint Breit és Tuve (impulzusmódszer, 1926.) fektették le.98 Láthatjuk, 
hogy lényegében már a rádiózás hőskorában is felmerült több kutatóban a rádióhullámok 
ilyen irányú felhasználásának a lehetősége. (Ne feledjük, hogy a húszas években kezdődött el 
a mai értelemben vett rádió műsorszórás, a rádióhullámok első széleskörű felhasználása.) Az 
alapötletet itt is az a felismerés adta, hogy a rádióhullámokat a különböző terep- és műtárgyak 
visszaverik, reflektálják. A csillapítatlan hullámú rádiólokátor első felhasználási területe az 
ionoszféra kutatása volt. 
 
 A frekvenciamodulációs módszer lényege, hogy az adóberendezés egy állandó 
amplitúdójú, folyamatosan változó frekvenciájú jelet sugároz, és az visszaverődve a 
céltárgyról, a rádióhullámok véges terjedési sebessége miatt bizonyos késleltetéssel érkezik 
meg a vevőbe (42. ábra). Ez a késleltetés arányos a céltárgynak az adótól mért távolságával. 
Mivel az adó folyamatosan változtatja frekvenciáját, ezért a visszaverődés pillanatában mért 
adófrekvencia és a visszavert jel frekvenciájának különbsége egyenes arányban áll a 
késleltetés mértékével, végső soron a céltárgy távolságával. Így tehát ha a két frekvenciát egy 
úgynevezett fázis-diszkriminátorral összehasonlítjuk, akkor annak kimenetén megjelenik egy 
olyan egyenfeszültség, amelynek szintje arányos a céltárgy adótól való távolságával. 
 
 Ennek a megoldásnak előnye a pontos mérési eredmény, ugyanakkor nagy hátránya, 
hogy egyszerre csak egy céltárgy távolságát képes megmérni. Éppen ezért felderítő radarok 
céljára nem is alkalmazzák, viszont például a légijárművek fedélzetén, a terep feletti 
magasság méréséhez tökéletesen megfelel.  
 
 
 

                                                
96 Dr. Jeszenszky Sándor gyűjteménye 
97 Michael S. Nolan: Fundamentals o fair traffic control. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 
USA, pp. 314. 
98 Sipos Gyula: Az első holdvisszhang- kísérletek. Rádiótechnika Évkönyve, Budapest, 1998. pp. 6. 
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42. ábra 
A kibocsátott és a visszavert jel frekvencia-eltolódása 

 
 Ezzel szemben az impulzusmódszer már alkalmas több céltárgy távolságának egyidejű 
meghatározására is. Működési elve, hogy az adó rövid idejű, nagy csúcsteljesítményű 
impulzusokat, úgynevezett tűimpulzusokat bocsát ki, amelyek visszaverődnek a céltárgyakról, 
és a kibocsátástól a visszaverődésig eltelt időt mérve a céltárgy távolsága meghatározható (43. 
ábra). Egy kibocsátott adóimpulzus több céltárgyról is visszaverődhet, így egy adóimpulzus 
után több vett jel is érkezhet egymás után a vevőbe. Ez azonban –kellően kis szélességű 
impulzus és nagy adóimpulzus-ismétlődési idő esetén-, nem zavarja a mérést, valamennyi 
céltárgy távolsága külön-külön megmérhető. További nagy előny, hogy az adás pillanatában 
egy katódsugárcső eltérítő jelét indítva a céljeleknek a csövön való felvillanása, illetve a 
felvillanásoknak a kezdőponttól való távolsága közvetlenül mutatja a céljelek adótól való 
távolságát. 
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43. ábra 
Impulzusüzemű radarberendezés által kibocsátott jelek 
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 A radarok elvének légijárművek felderítésre való felhasználhatóságát elsőként az 
angol Robert Wattson Watt ismerte fel 1935.-ben, aki még jóval a német fejlesztések 
megindítása előtt rámutatott, hogy egy eljövendő háborúban a rádióhullámokkal végzett 
felderítésnek igen nagy jelentősége lesz.99 Az első radarkísérletet Watt és egyik munkatársa 
végezte Daventry községben, a BBC helyi, 49 méteres rövidhullámon 10 kW teljesítménnyel 
sugárzó adójának felhasználásával100. Miután mind Németországban, mind Angliában és az 
USA-ban rövidesen kiderült, hogy a radar legfőbb alkalmazási területe a katonai felderítés, az 
összes ilyen jellegű kutatást és kísérletet titkosították. A radar létjogosultságát 1941.-ben, az 
angliai csatában bizonyította, amikor segítségével sikerrel hárították el az angol 
vadászrepülők a tervezett inváziót előkészítő, nagyarányú német bombázó kötelékek 
támadását.  
 
 A radarok alkalmazása előtt a légvédelem vizuális és akusztikus figyelőszolgálat, 
valamint légi járőrözés alapján működött. Ennek lényege az volt, hogy a határ közelében, 
valamint az ország területén elszórtan települt katonai megfigyelő állomások, olykor a 
csendőrök, sőt a vasutasok távcsővel kémlelték az eget, különösen akkor, ha meghallották 
egy-egy repülőgép motorjának zaját. Megpróbálták megállapítani, hogy mennyi és milyen 
légijármű érkezik, merre tartanak, és az adatokat telefonon, rádión, távírón továbbították a 
légvédelmi központ felé, amely riasztotta és a körzetbe irányította a vadászrepülőket, valamint 
riasztotta a légvédelmi tüzérséget. A vadászpilóták és a tüzérek vizuálisan igyekeztek 
megtalálni a hatókörzetükbe érkező célt, több-kevesebb sikerrel.  
 
 Már 1938.-ban a magyar vállalatok, így az Egyesült Izzó is kapott katonai kutatási 
feladatokat. A Váci úton található, komoly múlttal, technikai és anyagi háttérrel, jelentős 
eredményekkel büszkélkedő részvénytársaság számára két fő feladatot jelöltek ki: egyrészt a 
földi mikrohullámú összeköttetések kifejlesztését, másrészt a légijárművek felderítésére 
alkalmas radarberendezések megépítését. 
 
 Tudnunk kell, hogy –bár voltak bizonyos korábbi, ilyen jellegű kutatások,- a feladat 
teljesen újszerű volt. Le kellett fektetni az elméleti, matematikai alapokat, ki kellett ötleni 
annak műszaki megvalósíthatóságát, el kellett készíteni a gyártási terveket, és végül meg 
kellett építeni a berendezéseket. Mindezt tovább nehezítették a háborús körülmények, a 
titoktartás, a külföldi szakmai források teljes hiánya, az egyre romló hazai körülmények, majd 
az ostromállapot.  
 
 Ebben az időben az Egyesült Izzó főmérnöke Bay Zoltán volt101. A fiatal kutató kapta 
a feladatot a fenti két berendezés kifejlesztésére.  

                                                
99 Frank H. Winter and F. Robert van der Linden: 100 Years of Flight. American Institute of Aeronautics and 
Astronautics, Inc, Reston, Virginia, USA, pp.419. 
100 William H. Longyard: Who’s Who In Aviation History. Presidio Press, Novato, Canada, 1994, pp. 194. 
101 Bay Zoltán (44. ábra) 1900. június 24.-én született Gyulaváriban, Békés megye akkori területén. A 
középiskolát Debrecenben, a Református Kollégiumban végezte, iskolatársa volt többek között Szabó Lőrinc is. 
Tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen fizikus-hallgatóként folytatta, majd diplomaszerzés után 
tanársegéd lett az Elméleti Fizikai Intézetben. Doktorátusát 1926.-ban szerezte, majd négy évig Berlinben 
végzett kutatómunkát. Ezalatt lett a Szegedi Tudományegyetem  Elméleti Fizika Tanszékének vezetője és 
professzora, és ekkor kötött életre szóló barátságot Szent-Györgyi Alberttel.  
 
 Az Egyesült Izzó kutató laboratóriumának 1936.-ban lett vezetője Bay Zoltán, majd 1938. július 28.-án 
vezetője lett az Egyesült Izzó támogatásával a Műegyetemen létrehozott Atomfizika Tanszéknek. Horthy Miklós 
kormányzótól 1941.-ben titkos megbízást kapott a német atomfegyverkezési program előrehaladásának 
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44. ábra 

Dr. Bay Zoltán előadása a Budapesti Műszaki Egyetemen102 
 
 
 Az Izzó kutató laboratóriumában 1942.-ben hozták létre az úgynevezett „Bay- 
Csoportot”, 10 akadémikus kutatóból, két tanársegédből és 30 elektroműszerészből.103 A 
Honvédelmi Miniszter parancsára létrejött, legszigorúbban titkos csoport kapta feladatul a 
radar kifejlesztését. A munkát a Honvéd Vezérkar részéről Jáky József alezredes felügyelte. 
Dr. Bay Zoltán így emlékezett vissza ezekre az időkre: –„1942 őszén a honvédelmi miniszter 
hivatott és előadta, hogy a magyar hadsereg számára ki kell fejlesztenem a radartechnika 
alapkísérleteit és elméletét. A feladatot elvállaltam azzal a gondolattal, hogy ha már 
haditechnikai munkát kell végeznem ebben a szerintem igazságtalan háborúban, szívesebben 
dolgozom védelmi, mint támadó fegyvereken. (...) Említésre érdemes és jellemző, hogy a 
radarmunkában a németektől semmi segítséget nem kaptunk, bár a napilapok, a rádió-, és a 
hivatalos propaganda állandóan hangsúlyozta a német-magyar barátságot, és a vállvetve 
közös célokért harcolt háborút.” 104 „Lényeges segítséget jelentett a csoport munkájában, 
hogy a csoport összes tagjai, mérnökök, műszerészek katonai felmentést nyertek. Ugyancsak, 
hogy anyagbeszerzésre, más gyárakban való munkálatok elvégzésére elsőrendű prioritást 
kaptunk. Állott ez az akkor nagyon szűkös benzinellátásra is, terep kísérletek elvégzése 
céljából. (Az én automobilom még egy nagy ’Ü’ betű jelzést is kapott, mely ünnepnapokon 
való járásra is jogosított, holott a pesti humor szerint ezt csak az kapta, akinek jó az 
’Üsszeköttetése’(...)” 105 

                                                                                                                                                   
figyelemmel kísérésére és értékelésére. (Lásd: Dr. Bay Zoltán: Az élet erősebb. Csokonai és Püski Kiadó, 
Budapest, 1990, pp. 20. Arra vonatkozólag nem sikerült adatot fellelni, hogy Horthy megtartotta-e magának a 
kapott információkat, vagy továbbadta, de feltételezhető, hogy Szent-Györgyi Albert közvetítésével azok 
valamilyen módon továbbításra kerültek az angolszász hírszerzés számára). Bay Zoltán a háború alatt is folytatta 
kutatómunkáját, a nyilas hatalomátvétel után rövid időre letartóztatják. Tudóstársai közül egyedüliként tudott 
arról, hogy barátja, az akkor már Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert megbízást kapott Horthy Miklóstól az 
angolszász haderővel történő titkos kapcsolatfelvételre. Családjával 1948.-ban Ausztriába, majd onnan az 
Egyesület Államokba távozott, és ott telepedett le.  1955.-ig a George Washington Egyetem professzoraként, 
majd nyugdíjazásáig az USA Méréstudományi Intézetének osztályvezetőjeként dolgozott. A Nemzetközi Súly- és 
Mértékügyi Hivatal 1983.-ban az ő hosszúság- definícióját fogadta el, amely a métert már nem a Kripton 86-os 
izotóp atommagja által kibocsátott diszkrét sugárzás hullámhossza alapján, hanem a fény által adott idő alatt 
megtett távolságként határozza meg. Dr. Bay Zoltán 92 éves korában, 1992. október 04.-én hunyt el, hamvait –
kívánsága szerint- itthon helyezték örök nyugalomra. 
102 Dr. Németh József: Mába érő tegnapok, BME PR-iroda, Budapest, 2000, pp. 16. 
103 Csanádi- Nagyváradi- Winkler: A magyar repülés története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. pp. 258. 
104 Dr. Bay Zoltán: Az élet erősebb. Csokonai és Püski Kiadó, Budapest, 1990, pp. 19.  
105 Dr. Bay Zoltán: Válogatott tanulmányok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988. pp. 156. 
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 Dr. Bay Zoltán tisztában volt azzal, hogy a mikrohullámú átvitel eszközét, a 
mikrohullámot az adott körülmények között csak elektroncsövekkel tudják majd előállítani. 
Bár volt információja arról, hogy nyugaton már felfedezték a klisztront és a magnetront, 
amelyek tulajdonképpen jól méretezett, elektromosan gerjesztett üregrezonátorok, az Izzó 
akkori technikai hátterével ezt itthon, rövid időn belül nem tudják előállítani. Ugyanakkor az 
Izzó munkatársai már nagy tapasztalatot szereztek az elektroncsövek gyártásában és 
fejlesztésében, és ehhez volt egy jól felszerelt laboratóriumuk is. Így hát a meglévő csövek 
továbbfejlesztésével kezdték el munkájukat. 
 
 Mikrohullámon az elektroncső működését két tényező korlátozza. Egyrészt a belső 
kapacitások, amelyek hozzáadódnak a külső rezgőkör kapacitásához, és ezzel lekorlátozzák a 
legmagasabb működési frekvenciát, másrészt a valós elektronfutási idő, amely, ha 
összemérhető a keltett rezgés periódusidejével, akkor leromlik a rezgést fenntartó 
visszacsatolás fázisszöge. Ez lerontja a rezgés hatásfokát, és ezzel csökkenti a kivehető 
teljesítményt. A működési frekvencia növelése érdekében tehát először ezt a két problémát 
kellett megoldani. A rács-anód kapacitást az elektródák távolságának növelésével sikeresen 
csökkentették, és az anódfeszültség növelésével a futási időt is sikerült csökkenteni, de nem 
megfelelő mértékben. Így egy új megoldást alkalmaztak: a cső katódkörét egy külön 
rezgőkörről tápláltak, amelyet többé-kevésbé függetlenül lehetett rezonanciára hangolni. 
Mivel a nagyobb frekvencia alkalmazásával együtt jár a felületi hatás, az ún. skin-hatás 
megjelenése, ezért a cső bevezető elektródáit bevonták ezüsttel, amely jó vezető, ezért 
csökkenti az ellenállást. Így elkészült az EC41-es, majd későbbi nevén EC102-es típusú cső, 
amely 250V anódfeszültség mellett, 600 MHz-es frekvencián 2 W folyamatos teljesítményt 
adott le (45. ábra). 
 

 
45. ábra 

EC 102-es típusú mikrohullámú adócső106 
 
 Az EC102-es csövekkel megépítették az első mikrohullámú adó és vevő párt, mellyel 
haladéktalanul megkezdték az átviteli kísérleteket. A 600 MHz-en, 80 Ohm lezárás mellett 
működő, anód-modulált adó egy 25 cm hosszú, hangolható botantennát, vagyis félhullámú 
sugárzót táplált, míg a vett jeleket egy sarokantenna fogta fel (46. ábra), és vezette a supreg 
rendszerű vevő bemenetére. Az első kísérleti átvitel az Izzó újpesti laboratóriumának teteje, és 
a mintegy harminc kilométerre, Vác mellett található Naszály hegy között történt, és a jó 

                                                
106 Rádótechnika Évkönyve, Budapest, 1998.  pp. 7. 



 50 

minőségű beszédátvitelhez mindössze néhány milliwattos adóteljesítményre volt szükség. A 
további terepkísérletek során megállapították, hogy az optikai rálátás hiánya jelentősen 
lerontja az átvitel minőségét, ugyanakkor az időjárási körülmények (eső, köd, felhők) nem 
befolyásolják az összeköttetést. 
 

 
46. ábra 

Az első magyar mikrohullámú vevőantenna107 
 

 A sikeres kísérletek nyomán rövidesen megindult a radar fejlesztése. (Amely nem 
korlátozódott kizárólag a földi bemérési célokat szolgáló lokátorok kifejlesztésére. 1944. 
március elején Dr. Bay Zoltán bejelentette munkatársainak, hogy rövidesen meg fogják mérni 
radarral a Hold és a Föld távolságát is.) Legelőször azt kellett tisztázni, hogy milyen 
energiaviszonyok mellett képzelhető el az impulzusüzemű radar adóberendezésének 
létrehozása. 
 
 Ennek áttekintésére Dr. Simonyi Károly professzor bevonásával kezdődtek meg a 
részletes számítások, amelyek elsősorban az energiamérleg tisztázására vonatkoztak. A 
kidolgozott megoldást ma radaregyenletként ismerjük, és a Pk kimenő teljesítmény 

függvényében adja meg a vevő bemenetére jutó, visszavert Pv teljesítmény nagyságát: 

 
       Pk a A2 p 

     Pv =  

       4 π λ2 R4 
 
ahol „a” a visszaverő felület mérete, „A2” az antenna adásra és vételre is használható 

reflektor-felületének nagysága, „p” a céltárgy visszaverő-képessége, „λ” a hullámhossz, „R” a 
céltárgy távolsága. 
 
 Ebből az egyenletből Dr. Bay Zoltán három fontos következtetést vont le: 
• A vevő bemenetére jutó energia a távolság negyedik hatványával csökken, így a 

hatótávolság növelése rohamosan növekvő energia-igényt támaszt az adóval szemben, 
• A hullámhossz csökkentésével négyzetesen csökkenthető az adó teljesítménye, és ebben, 

valamint az irányíthatóságban van a mikrohullámok igazi jelentősége, 
• Az adó-vevő egység számára minél nagyobb reflektor-felületet kell biztosítani. 
 

Az elkészült kísérleti berendezések továbbfejlesztésére és gyártására bevonták a 
szigorúan titkos munkálatokba 1942.-től a Standard Villamossági Rt-t. Magyarország hadba 

                                                
107 Rádótechnika Évkönyve, Budapest, 1998. pp. 6. 
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lépése miatt 1941. végétől már teljesen el volt zárva a külső információktól, de az Electronics 
című angol nyelvű szaklap utolsó megérkezett számából (1941. október) még értesülhettek 
róla, hogy az Egyesült Államok 1942.-es hadi költségvetésében a gyengeáramú fejlesztésre 
szánt keret felét, 118 millió dollárt irányoztak elő a rádiólokátor kifejlesztésére. 
(Összehasonlításul: Magyarországnak a II. világháború után 200 millió dollár jóvátételt kellett 
fizetnie a Szovjetunió számára). A külső információk szinte teljes hiánya miatt minden fontos 
elméleti és gyakorlati kérdést a kutatócsoportnak kellett kidolgoznia, és csak nagyon kevés, 
kósza hír érkezett külföldről. (Az egyik ilyen volt, hogy a radar antennáját esetleg forgatni 
kellene.) Ahogyan Bay Zoltán írta: -„És minden, amit a mikrohullámok és a rádiólokátor 
terén csináltunk, a saját elméleti és kísérleti munkánk eredménye volt. Sok, már előzőleg 
felfedezett, de titkolt elvet, eljárást kellett újra felfedeznünk.”108 
 
 Az elméleti számítások nyomán kiderült, hogy egy 40 W átlagos teljesítményt leadó 
mikrohullámú adócső 10 kW impulzus-teljesítményt képes szolgáltatni, és ez elegendő a 
lokátor megvalósításához. Az EC 102-es cső továbbfejlesztését Budincsevics Andor és Winter 
Jenő vezetésével végezték, és a kívánt célt két lépésben, az EC 108-as típussal érték el. A 
kísérleti mérések 1942. őszén megkezdődtek, de az első visszhangokat csak 1943. áprilisában 
észlelték az oszcilloszkóp katódsugárcsövén. Ekkor sikerült ugyanis bemérni az első 
tárgyakat, a Dunán mintegy 20 kilométeres távolságban úszó uszályokat.  
 
 Az adó és vevő egységek fejlesztése mellett folyt a megfelelő antenna tervezése és 
kivitelezése is. Ennek során Dr. Simonyi Károly és Dr. Papp György kísérletezték ki a 
szükséges parabola-antenna konstrukciót, az antenna forgatásának, beállításának technikáját. 
A Standard Villamossági Rt.-ben 1944. tavaszán Istvánffy Edvin vezetésével kezdődött meg 
az áramkörök gyártása, a Haditechnikai Intézetben pedig megkezdték az ágyútalpra szerelt 
műszerház, és a három méter átmérőjű parabolikus antenna gyártását. 
 
 Az elvi és gyakorlati kérdések tisztázása mellett már 1942. végén meghatározták, hogy 
milyen típusú, milyen paraméterekkel rendelkező lokátorokra van szükség. Ezek szerint 
négyfajta radarberendezést kell létrehozni: 
 

• A bombázó kötelékek nagy távolságból történő felderítésére egy 500 Km 
hatótávolságú felderítő lokátorra van szükség, ahol a pontosság rovására inkább a 
hatótávolságot kell növelni. A legfontosabb feladat a támadó kötelék jelenlétének, 
haladási irányának, és a támadó gépek számának meghatározása. A berendezésnek a 
„SAS” fedőnevet adták, utalva a nagy távolságba is élesen látó madár szemére. 

• A támadó gépek elhárítását segítendő, egy 30 Kilométeres hatótávolságú, a légvédelmi 
tüzérség számára pontos irány-, és távolságadatokat szolgáltató radarra van szükség, 
ennek fedőneve a tüzérség védőszentje nyomán „BORBÁLA” lett. 

• Az éjszakai vadászok irányításához egy 50 Km hatótávolságú vadászirányító lokátor 
szükséges, fedőneve „BAGOLY”, 

• Végül a vadászgépek fedélzetére is kell telepíteni egy 10 Kilométer hatótávolságú 
fedélzeti lokátort, ennek fedőneve „TURUL”. 

 
A háború alatt lényegében az első két berendezés készült el, kettő darab Sas, és 

mintegy tucatnyi Borbála. A további két típus a háború befejezéséig kísérleti stádiumban 
maradt. 
 

                                                
108 Dr Bay Zoltán: Válogatott tanulmányok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988. pp. 156.  
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 1943. nyarán már telepíteni lehetett az első elkészült Sas berendezést (47. ábra) a 
Főváros védelmére. A kutatócsoport akkor úgy látta, hogy a legmegfelelőbb telepítési hely 
egy magaslati pont a védendő területen, így esett a választás a János-hegyre. Ezért a –még 
mindig kísérleti stádiumban lévő- berendezést az Erzsébet kilátó tetejére telepítették fel. A 
lokátor rendkívül jó felderítési tulajdonságokkal rendelkezett: hatótávolsága meghaladta az 
500 Kilométert, különleges terjedési viszonyok esetén az Alpok csúcsait is látni lehetett vele. 
A nagyobb bombázó kötelékek közeledését már az Adria-tenger, illetve az Alpok felett is 
észlelni tudta. Mindez hatalmas mérnöki teljesítmény volt a háborús körülmények közepette. 
 

A berendezés két, egymással háttal összeépített parabolikus rácsantennából állt, 
amelyek mintegy 220 fokos szögben tudtak pásztázni, így a két antenna együtt teljes körben 
látott. A kezelőfülkében két katona dolgozott, egyikük a műszer beállítását végezte, a másik a 
céljel távolsági és oldalszög adatait olvasta le. A leolvasott adatokat rávezette az előtte lévő 
fokhálós térképre, és az így már koordinátákkal rendelkező céladatokat telefonon vagy rádión 
továbbította a Kis-Gellért-hegy alatt lévő „Sziklaközpont”-nak, melynek katonai fedőneve 
„Fellegvár” volt. A „Szikla” rendelte el a vadászrepülők riasztását, megadva számukra az 
ellenséges légijárművek helyzetét és mozgási irányát, valamint továbbította a céladatokat a 
légvédelmi tüzérség számára. A tüzérség akkor kapcsolódott be a harcba, amikor a célgép 
belépett a „Borbála” radarjának hatósugarába, és az általa szolgáltatott adatok alapján 
biztosították a pontos tűzvezetést. A lokátor rendszert hivatalosan „Légvédelmi Rádióbemérő 
Keresőműszer” névvel, illetve „L.R.B/K” rövidítéssel illették.109 
 
 

 
47. ábra 

A SAS távolfelderítő lokátor110 
 
 A János-hegy tetején lévő „Sas” beváltotta a hozzá fűzött reményeket, de telepítési 
helye nem volt megfelelő. Ennek oka az volt, hogy a radar mintegy 45 fokban sugárzott 
felfelé, tehát az antenna fölött volt egy 45 fokos holtkúp. Ez azt jelentette, hogy az általában 
6-8000 méter magasan támadó angolszász bombázóköteléket ugyanilyen távolságon belül már 
nem látta a rendszer, ezért sürgősen új telepítési helyet kellett keresni. 
 
 Az új hely kiválasztásánál az alábbi szempontokat kellett figyelembe venni: 

                                                
109 Punka György: Éjszakai vadászok. Tanulmány, Budapest, 2000. 
110 Gibás Andor magángyűjteménye, Budapest 
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• Az ellenséges kötelékek berepüléséhez (navigációs okokból) két fő útvonal jöhet 

szóba. Az egyik, ha az országhatártól a Duna vonalát követik, és így délről támadják 
Budapestet, a másik, ha a messziről látható Balaton irányába repülnek, majd a 
Balatont a Velencei-tóval összekötő egyenesen haladnak tovább a fővárosig.  

• A „Sas”-t úgy kellett telepíteni, hogy mindkét útvonaltól legalább 8 Km távolságban 
legyen, ugyanakkor jó rálátása legyen az útvonalakra, tehát egyiktől sem lehetett túl 
messze. 

• A „Sas” holtkúpjának széle kívül kellett essen a Budapest védelmére telepített három 
darab „Borbála” 20 Km-es hatósugarán, hogy a tüzérségi zónában mindkét típusú 
berendezés mérhesse a célokat. A „Borbálák” telepítési helye adott volt, hiszen a 
légvédelmi tüzérség Budapest határában települt, így tehát a „Sas”-nak legalább 28 
Kilométerre kellett lennie a „Borbálák”-tól. 

 
Ezeknek a feltételeknek megfelelő telepítési helyet Sári község határában találták 

meg, 1943. karácsonyán itt lépett hadrendbe az első, hivatalos nevén „201. L.R.B.” üteg. A 
községtől mintegy egy kilométerre északra található legelőn települt a „Sas”, ahol volt áram, 
főút, viszont nem voltak az érzékelést akadályozó tereptárgyak.  
 
 1944. nyarán, Magyarország német megszállása után megkezdődött az ország 
rendszeres bombázása, ezért az Izzó kutatócsoportját Újpestről el kellett költöztetni. Az új 
bázis kijelölésénél olyan területet kellett keresni, ami jól álcázható és védhető, Budapesthez 
viszonylag közel van és jól megközelíthető. Így esett a választás a Börzsöny lábánál elterülő 
Nógrádverőcére (ma Verőce). Mivel a front közeledtével nem igazán volt vendég az itteni 
üdülőkben, ezért az egyik használaton kívüli panziót jelölték ki állomáshelyül a csoport 
számára. A kíváncsi tekintetek elől az őrzött területet magas deszkakerítéssel takarták el. Itt 
folyt egészen 1944. őszéig a fejlesztőmunka, amikor viszont itt is megkezdődtek az erődítési 
munkálatok, ezért a csoportot visszarendelték Budapestre. A szüntelen bombázások miatt a 
fejlesztő munka már nem igazán haladt tovább, és a nyilas hatalomátvétel után teljesen le is 
állt. Az elkészült berendezések háború utáni sorsa ismeretlen. 
 
 A háború elmúltával az egykori „radarcsoport” folytatta munkáját, ezúttal egy valóban 
tudományos cél, a Föld- Hold távolság radarral történő megmérése érdekében. A kisemmizett 
országban ismét nagyot alkotott Bay Zoltán és csapata: 1946. február hatodikán –a világon 
másodikként, alig egy hónappal lemaradva az amerikai kutatók mögött- sikerült felfogni a 
Holdról visszaverődött radarjeleket. Másnap, február hetedikén népes újságíróhad előtt 
sajtókonferenciát tartott a kutatócsoport a sikeres kísérletről. A külföldi sajtó és a tudományos 
élet is nagyra értékelte azt az elszántságot, amit Bay Zoltán és társai tanúsítottak, és az ország 
katasztrofális helyzetében is képesek voltak ilyen kimagasló eredmény elérésére. Még az 
amerikai kísérletben résztvevők is fejet hajtottak az elszántság előtt, elismerve, hogy ők 
sokkal jobb adottságok között is csak egy hónappal tudták megelőzni magyar kollégáikat.  
 
 A magyar kísérlet azonban (bár ezt akkor még maguk a kutatók sem tudhatták) az 
általuk alkalmazott jelösszegzés elvével megnyitotta az utat a szórt spektrumú átvitel előtt, 
melynek igazi jelentőségét csak évtizedekkel később ismerték fel. 
 
 Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a II. világháború alatt Bay Zoltán vezetésével 
az Egyesült Izzó kutatói páratlan mérnöki teljesítményt nyújtva, létrehoztak egy olyan 
radarberendezést, amelynek műszaki paraméterei, felderítési tulajdonságai fel vették a 
versenyt az évtizedekkel később gyártott eszközökkel is.  
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VI. Ferihegy: Pusztából repülőtér születik 
 
 
 

Mivel a Budaörsi repülőtérről hamar kiderült, hogy a talaj rossz szerkezete miatt 
alkalmatlan a légiforgalom állandó és üzembiztos fenntartására, ezért már egy évvel a 
megnyitása után ismét napirendre került egy új nemzetközi repülőtér felépítésének kérdése a 
főváros határában. A korabeli döntéshozók figyelme ekkor a nemrég még Budaörs mögött 
második helyre szorult Ferihegy-puszta felé fordult, de –tanulva az előző fiaskóból- semmit 
nem bíztak a véletlenre. Talajmechanikai vizsgálatokat végeztek, és 1939. februárjától dr. 
Hille Alfréd vezetésével megkezdődtek a meteorológiai megfigyelések is. Miután a terület 
minden szempontból alkalmasnak mutatkozott az új repülőtér felépítésére, 1939. 
szeptemberében hivatalosan is bejelentették, hogy itt, Ferihegyen fog felépülni közép-Európa 
legnagyobb és legmodernebb „repülővárosa”. Érdemes felidézni Grosschmid Istvánnak, a 
MALERT elnök-vezérigazgatójának a Magyar Szárnyak című újságban megjelent sorait: 
„(…) 10-20, sőt talán 100 esztendős távlatok vezetnek az új közforgalmi repülőtér kérdéséhez. 
Úgy véljük, hogy már nevünk is az ismeretlenségbe vész, amikor az elkövetkezendő 
generációk áldani fogják azokat, akik bölcs előrelátással Budapestnek idejében jó forgalmi 
repülőteret adnak.” 111 Lassan hét évtized távlatából bizton állíthatjuk, hogy az egykori 
vezérigazgatónak teljes mértékben igaza volt. 
 
 A mai repülőtér területe (akkor még Szent Lőrinc-puszta néven) nem sokkal a török 
kiűzése után került a gödöllői Grassalkovich- uradalomhoz, akiktől a XVIII. Század végén 
szőlőtermesztés céljára bérbe vette azt egy Mayerffy Xavér Ferenc nevű gazdag budai 
serfőző. A terület nagy valószínűséggel ekkor kapta a Ferihegy-puszta nevet, mivel a birtok 
észak-keleti fele már a Gödöllői-dombság lábánál terült el, így kiemelkedett a környező sík 
területekből112. Az új bérlő gazdasági épületeket emeltetett a birtokán, amelyek egy része –
többszöri átépítés után- még ma is áll, és otthont ad a repülőtér kertészetének. A 
Grassalkovich uradalom felbomlása után a terület –többszöri tulajdonosváltás után- a Magyar 
Tudományos Akadémiához került, és innen sajátította ki azt a magyar állam. Ferihegy 
különlegessége az is, hogy egy nagy repülőtéren tulajdonképpen három kisebbet kezdtek 
felépíteni: a közös használatú fel- és leszállómező köré épült az egykori uradalmi épületek 
mellett, valamint nagyjából a jelenlegi tűzoltó-laktanya helyén egy sportrepülőtér, többé-
kevésbé a mai műszaki bázisok környékén egy katonai repülőtér, és a jelenlegi 1-es Terminál 
környezetében a polgári légikikötő (48. ábra). A sportrepülőtéren 1940.-től, a katonai 
területeken 1943.-tól már folyt a repülés. „- Nagy sürgés-forgás közepette áll négy hatalmas 
héjszerkezetű hangár az alapi repülőtér szélén (…). Éppen vontatás folyik. Nagyteljesítményű 
vitorlázógépet húznak motorossal a levegőbe, 6-700 méteren a vitorlázógép lekapcsol, szépen 
helyezkedve ül le a hangárok közelében. (…) Az egész területet a gróf Vigyázó-féle 

                                                
111 Légiforgalmunk. Magyar Szárnyak, Budapest, 1939/12. szám, 1939. december, pp.15. 
112 Zainkó Géza: A Ferihegyi repülőtér rövid története. Magyar Repüléstörténeti Társaság, Budapest, 2000, pp.6. 
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hagyatékból kapta (…) az Alap. A régi udvarház sportegyesületek használatára alakult át, 
míg a leventekeretek két új épületet kapnak.”113  
 
 Az új repülőtéren kapott helyet a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület bázisa is. „-
Varga miniszter elsőnek a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület ferihegyi új repülőgép-építő 
üzemét tekintette meg. A műegyetemiek a miniszter támogatásával kaptak a repülőváros 
szélében telket és anyagi segítségével építették fel a tágas üzemépületet, amelybe már teljesen 
átköltöztek a műegyetemi alagsorban eddig volt kis műhelyekből. Pattantyus Á. Géza 
tanárelnök köszöntötte Varga minisztert azzal, hogy a műegyetemiek igyekeztek mennél 
hasznosabb repülőbefektetésbe felhasználni a miniszter által adott anyagi támogatást.”114 
 

Az új polgári repülőtér épületeire tervpályázatot írtak ki, melyet a kor neves építésze, 
ifj. Dávid Károly nyert meg 1939. decemberében. A fiatal építész valóban nagyot álmodott: 
tervezőasztalán lassan kiformálódott a Főépület (ma 1-es Terminál) végső alakja, amely 
felülről mi másra is emlékeztethetett volna, mint egy hatalmas repülőgépre. Törzsét a 24 
méter széles, 12 méter magas központi csarnok (a reptéri zsargonban máig csak „Hall”), a 
majd 200 méter (!) fesztávolságú szárnyait a két irodai épületszárny, motorjait a két, 20 méter 
magas irányítótorony szimbolizálta. Az egész épület szerkezete (ez is újdonság volt akkor) 
vasbetonból készült, téglafalat csak térelválasztásra alkalmaztak, teherhordóként nem. 
Teljesen hasonlóan, mint Budaörsön, a forgalmi épület mellett itt is egy hangárt, egy 
kazánházat, „kapuslak”-ot és egy gonio- állomást terveztek első ütemben megvalósítani, 
valamint egy műutat (ez lett a mai gyorsforgalmi út), amely összeköti a várost a repülőtérrel. 
A műút tervezését dr. Jáky József, a Műegyetem tanára irányította.115 
 
 

                                                
113 Óriási összegeket fektet építkezésbe a Repülőalap. Magyar Szárnyak, Budapest, V. évf. 10. szám (1942. 
május 15.),  pp.11. 
114 Varga miniszter látogatása Budaörsön és Ferihegyen. Magyar Szárnyak, Budapest, V. évf. 19. szám (1942. 
október 1.), pp. 11. 
115 Dr. Németh József: A technika és mérnökség magyarországi története. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999, 
pp. 184. 
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48. ábra 

Az első ismert, szaksajtóban is megjelent vázlatterv a Ferihegyi repülőtérről116 
 
 
 A polgári repülőtér építése 1942.-ben kezdődött meg, egy év alatt felépült többek 
között a Főépület vasbeton váza és körülbelül a mai 1-es pálya Vecsés felőli végénél 
(szaknyelven a 31L küszöbnél) a gonio- állomás is. „Az épületek jó része már készen áll, a 
gigászi munka fennakadás nélkül folyik és minden remény megvan arra, hogy a tervezett időre 
teljesen elkészül. A látogató a legnagyobb európai légipályaudvar óriási területét már az 
egyik nagy épület tetejéről nézheti be. Megilletődve látja a magyar alkotó munka remekét” 117  
Az építkezés azonban a háború miatt hamarosan abbamaradt, sőt, a félkész épületekre és a 
repülőtérre több, mint 800 tonna bomba hullott több szövetséges légitámadás során.  
 
 A bombázások, majd a front átvonulása a repülésben is hatalmas károkat okozott. A 
Budaörsi repülőtér épületei megrongálódtak, a félig kész ferihegyi épületek egy része romba 
dőlt, a vidéki rádió-iránymérő állomások nagy része megsemmisült vagy használhatatlanná 
vált. 1945. tavaszán az első feladat a romeltakarítás volt, ezután következhettek csak a 
legszükségesebb helyreállítási munkálatok. Mire 1946.-ban beköszöntött az ősz, Budaörsön 
nagyjából helyreállt a rend, a repülőtér a lehetőségekhez mérten készen állt a légiforgalom 
újbóli megindítására. Ez a forgalom kezdetben a Szövetséges Fegyverszüneti Ellenőrző 
Bizottság delegációinak fogadását, a szomszédos országok (Románia, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia) légitársaságai által fenntartott nemzetközi járatokat, valamint a belföldi légi 
járatok megindítását jelentette.  

                                                
116 Légiforgalmunk. Magyar Szárnyak, Budapest, 1939/12. szám, 1939. december, pp.15. 
117 Készül a ferihegyi repülőváros. Magyar Szárnyak, Budapest, V. évf. 12. szám (1942. június 15.), pp. 12. 



 57 

 
 A háború ugyanis olyan súlyos károkat okozott a közúti és vasúti közlekedésben (mind 
a pálya, mind pedig a járműpark pusztulásával), hogy a vidéki nagyvárosokkal történő 
összeköttetésekből, a posta-, és az utasforgalom beindításából a légiközlekedésnek is ki kellett 
vennie a részét. Ennek érdekében 1946. március 29.-én a magyar és a szovjet kormány 
létrehozta a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt-t, a MASZOVLET-et (a MALÉV 
jogelődjét), melynek első és legfontosabb feladata a belföldi légiforgalom újraindítása volt. (A 
társaság bázisrepülőtere Budaörs lett.) Ehhez egyrészt légijárműveket kellett beszerezni, 
másrészt pedig rendbe kellett hozni a repülőtereken az infrastruktúrát. Mindkét feladatot 
sikerült teljesíteni egy félév alatt: a MASZOVLET három darab Li-2-es repülőgépet vásárolt, 
kijavították a forgalom indítását akadályozó károkat a Budaörsi és vidéki repülőtereken, és a 
Magyar Posta is megkezdte a rádiószolgálat ellátását –elsőként a szombathelyi és debreceni a 
repülőtereken.  
 
 Újra üzembeállt 1946. őszén Budaörsön a gonio, amely ellátta a vezető iránymérő-
állomás feladatait is az országban. A helyzet fonáksága volt viszont, hogy az állomás 
középhullámon, 333 KHz-en üzemelt, valamint hosszúhullámon is figyelőszolgálatot tartott, a 
MASZOVLET légijárművei viszont csak rövidhullámú rádióval voltak felszerelve. Így 
egyrészt nem tudtak iránymérő-szolgáltatást nyújtani a MASZOVLET repülőgépei számára, 
másrészt pedig rövidhullámú adó-vevő berendezést is be kellett szerezni, hogy legalább 
kommunikálni lehessen a magyar repülőgépekkel. A Budaörsi vezető iránymérő állomás 
segédállomása (mely a pontos helymeghatározáshoz nélkülözhetetlen) a Pápán újból üzembe 
helyezett Adcock- rendszerű berendezés lett. A vidéki repülőtereken (Debrecen, Győr, 
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szombathely) sorra helyreállt a rádiószolgálat, az utóbbi 
kettőn iránymérő-szolgálatot is biztosított a posta. A posta, amelyet ekkor már egyre újabb és 
újabb, nehezebb és összetettebb feladatok elé állított a repülési hírközlés ellátásának 
kötelezettsége. 
 
 A világháború alatt ugyanis hatalmas fejlődésen ment keresztül a katonai repülés, és 
ezek az újdonságok a béke beköszöntével gyorsan átkerültek a polgári életbe is. Nőtt a 
légijárművek sebessége, befogadóképessége, nőtt üzembiztonságuk, és nem utolsósorban 
alapjaiban kezdtek megváltozni a navigációs eljárások. A háború előtt már széleskörűen 
alkalmazott rádió-iránymérés olyannyira tökéletesedett, hogy az új iránymérő berendezések 
elfértek már akár a fedélzeten is. Miközben a légijármű vezetője a vevőkészülékét ráhangolta 
valamely ismert frekvenciájú és elhelyezkedésű műsorszóró adóra (például a Kossuth Rádió 
adását középhullámon sugárzó Lakihegyi adóra), fülhallgatójában még a magyar népzenét is 
hallgathatta, miközben a műszerfalán egy mutató jelezte, hogy a légijárműhöz képest milyen 
irányban található a vett adóállomás. Ez óriási előrelépés volt, hiszen a légijármű-vezető 
többé nem szorult a földi iránymérő-szolgálat segítségére, térképe és „rádió-iránytűje” 
segítségével önállóan navigálhatott, akár éjszaka vagy felhőben, ködben repülve is. Érdemes 
megjegyezni, hogy ez a navigációs eljárás hatvan év múltán, napjainkban, a műholdak 
korában is alapeleme -vagy inkább tartalék módszere- a korszerű navigációnak, és ARK/ADF 
(Automatikus Rádió Kompasz/ Automatic Direction Finder) néven megtalálható a legnagyobb 
utasszállító repülőgépeken is. 
 
 A navigációs eljárásoknak ez a súlypont-eltolódása nem hagyta érintetlenül a 
légiforgalmi irányító szolgálatok ősének tekinthető rádió-iránymérő szolgálatot sem. 
Miközben Budaörsön újra üzemelt az irányítótorony, a bevezető irányítás korabeli feladatait a 
gonio-állomáson a „ZZ”- eljárással biztosították csakúgy, mint a háború előtt, az útvonal-
irányítás ősét jelentő, az ország felett repülő légijárművek számára nyújtott iránymérő-
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szolgálat feladati lassan csökkenni kezdtek. Helyette viszont egy új kihívás jelentkezett: az 
immár önálló navigációval repülő légijárművek vezetőivel biztosítani kellett a kétoldalú 
rádió-összeköttetést, tőlük helyzetjelentéseket kellett beszerezni annak érdekében, hogy az 
összeütközések veszélye a minimálisra csökkenjen, illetve meteorológiai és egyéb 
információkat kellett továbbítani számukra. Mindennek biztosítására 1948.-ban Budaörsön, a 
Főépület II. emeletén létrehozták az ún. „Control” szolgálatot, amely rövidhullámon tartotta 
az összeköttetést a légijárművek fedélzeti rádiótávírászaival, ekkor még távíró (Morse) 
üzemmódban. A légtérhelyzet nyilvántartását, a légijárművek vezetői számára szóló 
tájékoztatások összeállítását és a légvédelem tájékoztatását a MASZOVLET állományába 
tartozó, ún. repülésvigyázók (használatban volt még a légtérvigyázó elnevezés is) végezték, 
ugyanakkor a légijárművek vezetőivel a tényleges rádiókapcsolatot a posta távírászai tartották 
fenn. A Control- szolgálat fejlődésével párhozamosan, az útvonalon biztosított rádió-
iránymérő szolgálat jelentősége egyre csökkent, így a mai Útvonal-irányítás ősének –az idő 
előre haladtával - egyre inkább a Control-t tekinthetjük. Annál is inkább, mivel a 
repülésvigyázókat a Közlekedési Minisztérium Légiközlekedési Főosztálya ellátta a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően szakszolgálati engedéllyel, amelynek megléte a 
repülésben való munkavégzésnek ma is alapfeltétele. A távírászokat a Magyar Posta 
vizsgáztatta és látta el nemzetközi rádiótávírász igazolvánnyal. A repülésvigyázók milliméter-
papíron, út-idő diagrammon ábrázolták a légijárművek haladását, így a diagramm vonalainak 
metsződése azonnal jelezte az összeütközési veszély helyét (49. ábra). A Control 
létrehozásával Budaörs –legalábbis légiforgalmi irányítói szemmel- elérte teljes kiépítettségét, 
túl sok új dolog már nem történt ezen a téren az elkövetkező két évben. 
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49. ábra 

Szektorok irány szerinti felosztása, és az út-idő diagramm118 
 

                                                
118 Kodolányi Gyula: Repülőrádió és iránymérés -a távközlési technikum rádiótagozata számára. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1950. pp. 54. 



 60 

 Annál nagyobb volt viszont a fejlődés a háború alatt félbemaradt Ferihegyi 
repülőtéren. Az 1947.-ben induló Hároméves Terv előírta, hogy 1950.-re Ferihegy kell legyen 
az ország új nemzetközi repülőtere. Gőzerővel indult meg az építkezés: először eltávolították 
a rengeteg fel nem robbant bombát, majd elegyengették a bombatölcsérektől felszaggatott 
területet. Rendbe hozták a Főépületet, a két szárnyrész kivételével be is fejezték építését. 
Felhúzták az új hangárt, elkészült a kazánház, kiépítették a villamosenergia-ellátó rendszert, 
beüzemelték a Vecsés határában már 1943.-ban felépített gonio- állomást. Dr. Jáky József 
műegyetemi tanár tervei alapján elkészült a szilárd burkolatú, betonozott futópálya. (A 
hatalmas léptekkel haladó beruházásba azért becsúszott egy-két malőr is: például röviddel az 
átadás előtt, 1950.-ben, egy szép márciusi napon óriási robajjal kidőlt az új hangár frissen 
felhúzott keleti fala). Végül azonban minden jóra fordult, és 1950. május hetedikén Bebrits 
Lajos közlekedési miniszter ünnepélyesen megnyitotta Budapest új légikikötőjét (50, 51. 
ábra), amely közép-Európa legkorszerűbb repülőtere volt akkoriban.  
 

 
50. ábra 

Bebrits Lajos közlekedési miniszter ünnepélyesen megnyitja Budapest új légikikötőjét119 
 
 

                                                
119 Dr. Moys Péter magángyűjteménye, Budapest 
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51. ábra 

Zászlódíszben az új repülőtér főépülete120 
 

 
 A két irányítótorony közül a jobboldaliból végezték a le- és felszálló, valamint a 
repülőtéren mozgó légijárművek irányítását (52, 53. ábra), rövidhullámon, ekkor már –a kor 
követelményeinek megfelelően- nem Morse-, hanem beszéd (fónia) üzemmódban, 3732 KHz-
en.  
 

 
52. ábra 

A Ferihegyi repülőtér irányítótornya az ötvenes években. A fényképen Várnai László látható 121 

                                                
120 Dr. Moys Péter magángyűjteménye, Budapest 
121 Zainkó Géza magángyűjteménye, Budapest 
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53. ábra 

Munka az irányítótoronyban. A képen Hadházi László látható, aki később a Magyar Televízió operatőre 
lett122 

 
 

A Főépület III. emeletét a rádió- és a meteorológiai szolgálat vehette birtokba; ide 
költözött át Budaörsről a Control (56. ábra), a Rádió Üzemközpont, s a baloldali toronyban 
kapott helyet a meteorológiai szolgálat észlelője. A Rádió Üzemközpont a külföldi 
repülőterekkel tartott fenn kapcsolatot közép- és hosszúhullámon, a Control pedig 
rövidhullámon, 3665 KHz-en a keleti, 3875 KHz-en a nyugati országrész felett repülő 
légijárművekkel. A repülőtérnek saját rádióállomása volt Gyál határában, csakúgy, mint 
Budaörsnek a Tétényi-fennsíkon. A III. emeleten voltak az ún. gépkísérő munkahelyek, ahol a 
rádiótávírászok rövidhullámon tartották az összeköttetést a légijárművekkel (54. ábra), és a 
helyzetjelentéseket továbbították az útvonalirányítás, a „Távolkörzet” számára (55. oldal) 

 
 

                                                
122 MTI fényképtára, Budapest 
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54. ábra 

Gépkísérő munkahelyek Ferihegyen. Az asztal közepén, a TESLA rádió tetején egy eredeti német FUG 
készülék látható, amellyel hosszúhullámon lehetett forgalmazni.123 

 
 
 

 
55. ábra 

Az útvonalirányítás munkahelye Ferihegyen. Baloldalon Arató András, mellette Vadász János124 
 

                                                
123 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
124 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
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56. ábra 

Munka a Budapest Controlban, az ötvenes évek közepén125 
 

 
Az új gonio-állomáson –csakúgy, mint Budaörsön-, két munkahely létesült: az egyik 

volt a vezető iránymérő-állomás az országban, a másik pedig a „ZZ”- eljárást biztosította. A 
vezető iránymérő-állomás segédállomásai a szegedi és a szombathelyi repülőtéren voltak. A 
következő évben, 1951.-ben egy Adcock- rendszerű iránymérő-állomás létesült Ecser 
határában, már a repülőtér akkori területén kívül, (nagyjából a mai tűzoltó-készenléti hely 
környékén), amely átvette a vezető iránymérő állomás feladatait a két kilométerrel távolabb 
található, Vecsés határában épült gonio- állomástól. A berendezés az 5830 KHz-es 
rövidhullámon dolgozott.  
 
 „Én is részt vettem a beállításban, ’hallja kend’ státuszban. Télen, őrbundában 
forrasztgattunk az antennák lábánál csillapító ellenállásokat, napokon át, napkeltétől 
napnyugtáig, miközben egy akkumulátorról működő rövidhullámú adót gépkocsival 
hurcolgattak körbe. Emlékeim szerint soha nem működött rendesen, és nem túl sokáig 
kínlódtunk vele. Talán a környező fák sok reflexiót adtak, és az Adcock-rendszer nagyon 
reflexió-érzékeny. (… )A berendezést a svéd AGA cég szállította, legalábbis a vevőre AGA 
volt írva. (…) Amire még emlékszem, a cserépkályhája nem tudta kifűteni jól az ecseri 
épületet az akkor kapható pocsék szénnel, amikor este átfagyva bejöttünk az antennáktól, a 
szobában sem volt sokkal melegebb.”126 
 
 Bár az új Adcock- állomás üzembe helyezésével még egy kis időre előtérbe került a 
földi rádió-iránymérés szerepe, a technikai fejlődés fő irányát ez már nem igazán befolyásolta. 
1953. április elsején a Magyar Postától átkerültek a MASZOVLET -hez a rádiótávírászok, és 
ezzel egyrészt véget ért a posta sokáig meghatározó szerepe a magyar légiforgalmi irányítás 

                                                
125 MTI fényképtára, Budapest 
126 Umann Tamás visszaemlékezése, 2006. 
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történetében, másrészt pedig az egységes irányítás már előrevetítette a távírászi szolgálat lassú 
megszűnését. Sőt, a következő évben maga a MASZOVLET is átalakult: a magyar és a 
szovjet kormány szerződése értelmében 1954. november 26.-án a MASZOVLET megszűnt, 
és jogutódjaként, immár teljesen magyar tulajdonban létrejött a Magyar Légiközlekedési 
Vállalat, a MALÉV.  
 
 Az 1956.-os forradalom idején ecseri lakosok egy csoportja betört az Adcock- 
állomásra és megrongálta azt, mondván, hogy „-Innen zavarták a Szabad Európa Rádió 
adását!”, amiből egy szó sem volt igaz, a berendezés alkalmatlan volt ilyesmire. Szerencsére 
a magukról megfeledkezett emberek nem okoztak helyrehozhatatlan károkat, így az állomás 
némi javítgatás után 1957. elején újra üzembe állhatott. Ez az év amúgy is sok újdonságot 
hozott a repülőtér és a légiforgalmi irányítás életében: a MALÉV gépparkja Li-2-esekkel és 
Il-14-esekkel bővült, amelyeken már URH rádió is volt, ezért a parancsnoki tornyot ellátták 
URH adó-vevővel, melyen már kizárólag beszédüzemű összeköttetéseket bonyolítottak le. 
Ekkor szerelték fel a toronyban a 118.1 MHz -en dolgozó URH rádiót; fél évszázad múltán, 
ma is ugyanezen a frekvencián dolgozik a ferihegyi irányítótorony. A repülőtér 
megközelítését ekkor már olyan körsugárzó irányadók (Non-Directional Beacon, NDB) 
segítették, amelyek az ARK/ADF berendezéssel felszerelt légijárművek számára sokkal 
pontosabb és egyszerűbb bevezetést tettek lehetővé, mint a “ZZ”- eljárás, ezért a vecsési 
gonió- állomást épületestül, berendezésestül elbontották, bár az ecseri Adcock iránymérő-
állomás még két évig üzemben maradt. Az 1956-os forradalom után számos katona hagyta el 
a Magyar Néphadsereget, akik közül többen is a polgári légiközlekedésben, közelebbről a 
légiforgalmi irányításban helyezkedtek el. Így került Ferihegyre többek között Arató András, 
Erdei Tamás, Obrotka Gyula, Tomasovszky Pál, akik az 1970-es, ’80-as években 
meghatározó szerepet töltöttek be a repülőtér és a légiforgalmi irányítás vezetésében, sőt, 
Erdei Tamás 1988.-1999. között igazgatója volt a repülőteret és a légiforgalmi irányítást 
üzemeltető Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnak, az LRI-nek. A forradalom utáni lassú 
konszolidáció magával hozta a polgári repülés, ezzel Ferihegy fejlődését is, mivel a beteges 
elzárkózásnak vége szakadt, sorra jelentek meg a külföldi –köztük az első nyugati- 
légitársaságok repülőgépei a magyar főváros repülőterén. Ez pedig szükségessé tette a 
repülőtér irányítástechnikai és navigációs berendezéseinek fejlesztését. 
 
 Az 1958-as év is nagy előrelépést hozott Ferihegyen: a futópályát fél kilométerrel 
meghosszabbították, precíziós leszállást lehetővé tevő, angol PYE gyártmányú ILS- 
berendezést, valamint Cal-Vert rendszerű bevezető-fénysort telepítettek. Az ILS berendezés 
szerelését, beüzemelését végző magyar szakemberek munkájának segítésére az angol gyár a 
helyszínre küldte egy „Joe” nevű mérnökét, aki mellé egy fiatal tolmácsot rendeltek ki Vitray 
Tamás személyében.127 (Talán a sors furcsa játéka, de nem ez az egyetlen eset, amikor a 
repülőtér és a Magyar Televízió története egy-egy ponton vagy egy-egy személy révén 
összekapcsolódott. Egyébként a televízió 1957. tavaszán helyezte üzembe az első angol 
közvetítő-kocsiját, amely szintén a cambridge-i PYE cégnél készült.) Az év legnagyobb 
eseménye azonban –legalább is a légiforgalmi irányítás szemszögéből nézve- az első két 
radarberendezés beszerzése volt.  
 
 A Ferihegyi repülőtéren telepített első két lokátor az 1959. május hatodikán üzembe 
állított, szovjet gyártmányú, katonai ORL-5M-es típusú (más néven P-10-es, ami 
tulajdonképpen az indikátor típusát jelölte, 57. ábra) közelkörzeti, illetve a PRL-5M típusú 

                                                
127 Zainkó Géza: 40 éve működik Ferihegyen az ILS-rendszer. LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1999. 
március 08, pp. 19. 
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leszállító radar volt128. Az egész rendszer neve OPRL-5M volt, amely négy tehergépjárműre 
volt telepítve (kettőn a radarok, kettőn az aggregátorok voltak.) Először ebben a kiépítésben, 
valamennyi berendezést a futópálya közelébe telepítették, és a Belügyi Karhatalom 
állományából iderendelt őrség őrizte. Mivel a rendszer egyrészt önmagában is nagy értéket 
képviselt, másrészt eredetileg katonai célokra készült, így műszerzete „hadititoknak” 
számított, ezért csak külön engedély birtokában közelíthette meg azt az irányító, illetve a 
karbantartó személyzet. Az aggregátoros táplálást és a gépjárművön történő elhelyezést csak 
átmeneti megoldásnak tekintették, mivel már 1959. november kilencedikén megérkezett az 
építési engedély az UVATERV által tervezett új adóházra. Az épület elkészülte után 
erősáramú elektromos kábeleket építettek ki a helyszínre, valamint a P-10-est kiszerelték a 
gépjárműből, és áttelepítették az adóházba. Az átépített rendszert 1960. szeptember 28.-án 
adták át jegyzőkönyvileg az építők a MALÉV számára.129 Az ORL-5M közelkörzeti radar 80 
MHz-en dolgozott, hatótávolsága 150 Km volt. Pontossága össze sem volt mérhető a mai 
eszközökével: 50 Km távolságban két, egymástól tíz kilométerre lévő légijárművet már 
egynek mért. A céljeleket egy-egy jókora kifli alakú fényfolt szimbolizálta az 
indikátorernyőn. 
 

 
57. ábra 

ORL-5M típusú lokátorkocsi a Magyar Néphadseregben130 
 

 A PRL-5M az érkező légijárművek irányítását segítette. Ez a radar a futópálya 
meghosszabbított középvonalán, az úgynevezett végső egyenesen lévő légijárművek helyzetét 
mérte, méghozzá magasság és irányszög szerint is. Ennek megfelelően, a lokátor-kocsi kettő 
darab speciális, álló, de változtatható sugárzási irányú antennával rendelkezett, amelyből a 
vízszintesen elhelyezett a légijárműnek a középvonaltól való oldalirányú eltérését, még a 
függőleges antenna a siklópályától való függőleges eltérést mérte (58. ábra). A berendezés 

                                                
128 Zainkó Géza: 40 éve működnek radarberendezések Ferihegyen. LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1999. 
május 10, pp. 10. 
129 B.41.061.1/BA számú Átadás-átvételi jegyzőkönyv, Budapest, 1960. szeptember 28. 
130 Gibás Andor magángyűjteménye, Budapest 
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korabeli technikai színvonalát így jellemezte visszaemlékezésében Umann Tamás, az LRI 
Radar Osztályának egykori vezetője: „A PRL-5M-nek a francia Thomsontól átvett 
fázisvezérelt antennája volt. Két L alakú alumíniumprofil szembe forgatva egy négyzet 
keresztmetszetű csőtápvonalat alkotott. (…) A rendszer óriási technológiai hibája volt, hogy 
minden eleme nagy hőtágulási együtthatójú alumíniumból készült, így a letapogatási szektora 
a külső hőmérséklettől függött. Az iránysávon ezt a sarokreflektorokból fel lehetett ismerni, a 
siklópályán nem. Az általunk konstruált „kis egység” (nem túl nagy fantáziájú elnevezés) az 
állócélokból megállapította a vízszintes irányt és egy ponttal jelezte az indikátoron 9,8 km 
távolságban az 500 méteres magasságot. Itt kellett megkezdeni a süllyedést. Ezen felül az 
antenna dobozát hőszigeteltük és hőkapcsolóval vezérelt fűtése is volt. 

Amikor 1964-ben Moszkvában tanulmányoztuk az oroszok karbantartási módszereit, el 
akartuk mondani nekik. ’-Nem azért jöttetek, hogy okoskodjatok, hanem hogy tanuljatok’ Pár 
évvel később a MALÉV moszkvai képviselője (…) tájékoztatott minket, hogy egy légi 
katasztrófa kivizsgálásának eredményeképpen azonnali hatállyal betiltották az összes PRL-5 
használatát a Szovjetunióban. Ja, ha a magyar ész csak okoskodás...”131 

 
 

 

 
58. ábra 

A PRL-5M radarberendezés indikátorai, még a radarkocsiban132 
 
 

 A PRL-5M leszállító lokátorkocsi számára 1960.-ban egy pódium épült, amelyre 
ráállították magát a kocsit. A pódium feladata az volt, hogy rajta egy királycsap körül 
elforgatható volt az egész kocsi, így ha a légijármű nem Vecsés, hanem a Főváros irányából 
érkezett, akkor 180 fokkal el lehetett fordítani az egész berendezést, így az már mindkét 
irányból érkező repülőgépek leszállását segíthette. Legalább is elméletben, mivel a hattonnás 
jármű forgatása nem volt éppen egyszerű feladat, így lehetőség szerint tartózkodtak is tőle. 
Ugyanakkor a pódium miatt az egész jármű, így az antennák is magasabbra kerültek, aminek 
következtében (a nagyobb talajreflexió okán) az antennák függőleges sugárzási 
karakterisztikái felhasadoztak, ami rontotta a rendszer hatékonyságát.  
 

Közben tovább folyt az áttérés az URH rádiófrekvenciákra: a Control-ban 
beüzemelték az új rádió-berendezéseket 125.5 MHz-en az alacsonylégtéri, valamint a 126.5 
MHz-en a magaslégtéri  munkahely számára. Rövid ideig azonban még üzemeltek a 
rövidhullámú távíró-adóvevők is. A légtérhelyzet nyilvántartására az addigi út-idő 

                                                
131 Umann Tamás visszaemlékezése, Budapest, 2003. 
132 A repülésirányítás műszaki fejlődése c. rövidfilm, KÖZDOK-18207 
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diagrammok helyett új eszközt vezettek be, melyet a munkatársak humorosan Mirákulum-nak 
neveztek el (59. ábra). Ez az eszköz lényegében egy speciális íróasztal volt, amelyre 
felkasírozták az ország térképét, a korabeli légiútvonalak helyén pedig egy-egy vájat volt, 
amelyben egy-egy teleszkópos rudat lehetett csúsztatni. A rúd tetején egy repülőgép-makett 
volt, amelyet a rúd hosszának változtatásával lehetett lejjebb vagy feljebb emelni, attól 
függően, hogy milyen magasan repült az általa szimbolizált légijármű. Maga az elgondolás 
nem volt rossz, hiszen ma is kiterjedt kutatások folynak szerte a világban annak érdekében, 
hogy a légiforgalmi irányítók számára valahogyan megoldják az általuk kezelt forgalom 
modelljének térben, három dimenzióban történő megjelenítését. A Mirákulummal az volt a 
gond, hogy nehézkes volt a teleszkópok, illetve az egész rudazat mozgatása, így az egyre 
gyorsabbá váló légijárművek, az egyre növekvő forgalom kezelésére alkalmatlan volt a 
találmány. Ennek egyenes következményeként rövidesen áttértek a ma is használatos repülés-
nyilvántartó szalagok vezetésére, a Mirákulum pedig egy közönséges íróasztallá degradálódva 
szolgálta tovább a légiforgalmi irányítókat. 
 

 
59. ábra 

Obrotka Gyula a Mirákulum mellett133 
 

Ebben az időben még egy külön rádiós, a „fóniás” tartotta a kapcsolatot URH-n a 
légijárművek vezetőivel, a légtér-helyzet nyilvántartását pedig egy másik szakember, a 
repülésvigyázó végezte. A rádió-távírászi munka háttérbeszorulása egyben a „fóniás” és a 
repülésvigyázó munkájának összeolvadását is jelentette, aminek eredményeképpen 1958-60. 
között először a toronyban, majd a radar-irányítóknál, végül pedig a Control-ban is 
„repülésirányító” lett a megnevezése a szolgálatot ellátó szakembereknek. Ez az elnevezés 
azonban nem volt „hivatalos”, sőt inkább a szakzsargonba tartozott, mivel az 1958.-tól kiadott 
új szakszolgálati engedélyekben az angol Air Traffic Controller megnevezés tükörfordítása, a 

                                                
133 Dr. Moys Péter magángyűjteménye, Budapest 
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Légiforgalmi Irányító szerepelt. Ez a kettősség fél évszázad után, napjainkban is fennáll: 
miközben a hivatalos megnevezés légiforgalmi irányító, a repülésben dolgozók általában csak 
repülésirányítónak hívják ennek a szakmának a képviselőit. 
 

Miután üzembe helyezték Ferihegyen a két új lokátort, többé már nem volt szükség az 
ecseri Adcock- iránymérő állomásra (ezenkívül a hatvanas évekre a földi rádió-iránymérésen 
alapuló légi navigáció felett már egyébként is igencsak eljárt az idő), így az állomást 
elbontották, és megszűnt a segédállomásként használt szegedi és szombathelyi iránymérő is. 
Ezzel végleg és visszafordíthatatlanul lezárult a magyar légiforgalmi irányításnak a rádió-
iránymérő szolgálat ellátásán alapuló, emlékekben és jogos büszkeségre okot adó 
eredményekben is bővelkedő hőskora. Európában az elsők között volt Magyarország, amelyik 
létrehozta az ilyen szolgálatot, és több, mint negyven év alatt a Poulsen- adó ernyőantennáitól 
eljutottunk közép-Európa legkorszerűbb repülőteréig, az ott felállított Adcock- állomásig. 
„Nyugdíjazásával” megszűnt a rádió-iránymérő távírászi munkakör, amely a mai, magas 
színvonalú és felelősségteljes légiforgalmi irányítói hivatás ősének tekinthető. Utolsó 
iránymérő távírászunk, Gaál József nyugdíjasként ma is szeretettel emlékezik vissza ezekre a 
szép időkre.  
 
 Az élet persze nem állt meg, sőt, nagy léptekkel haladt tovább. Olyannyira, hogy 1960. 
szeptemberében az irányító szolgálat átköltözött a tíz éven át használt jobboldali toronyból a 
baloldaliba, „társbérletbe” a meteorológusokkal, mivel a meghosszabbított futópálya a régi 
helyről már nem volt belátható teljes hosszában. Október elsején pedig a megüresedett jobb 
oldali (volt parancsnoki) toronyban létrehozott alkalmi „tanteremben” kezdetét vette az első, 
szervezett légiforgalmi irányítói tanfolyam. Ezen a képzésen kezdte meg négy évtizedes, 
páratlanul gazdag, a magyar légiforgalmi irányítás utóbbi időszakának történetét meghatározó 
(sőt, sok esetben alakító) repülőtéri szolgálatát (mások mellett) Fonyódi Géza, Ivánkai Antal, 
dr. Moys Péter, Sári Ottó.  
 
 A napi munka során gondot jelentett, hogy a radarállomásokhoz valamilyen módon ki 
kellett jutniuk az irányítóknak, ezért már röviddel az üzembe helyezés után felmerült annak 
igénye, hogy az indikátorokat áttelepítsék a Főépület III. emeletére. Ehhez átviteli 
berendezésekre volt szükség, és újabb kábeleket is le kellett fektetni, amit a radar csoport 
tagjai saját kezűleg végeztek (60. ábra) 
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60. Ábra 

Készül a kábelárok. A háttérben felismerhető a Főépület középső része az irányítótoronnyal és a baloldali 
épületszárny. A csákány másik végén Szentpéteri Dezső, a radar csoport egykori munkatársa134 

 
 

A hatvanas évek legelején a Főépület harmadik emeletén elhelyezett légiforgalmi 
irányítói munkahelyek új pultokat kaptak, amelyek felváltották a korábbi íróasztalokat. A 
Bevezető irányítás pultja három részből állt: baloldalon volt a nemrég bevezetett 
járatnyilvántartó szalagok tárolására szolgáló ún. repülésnyilvántartó tábla (FPB, Flight 
Progress Board), középen a P-10-es lokátor két indikátorernyője, jobboldalt pedig a futópálya 
rádiónavigációs berendezéseinek vezérlő- és ellenőrző-táblája. Maga az egész pult 
meglehetősen futurisztikus kinézetű volt, különösen a még teljesen szokatlan, kör alakú 
indikátorernyők látványa miatt. A légiforgalmi irányítók most sem késlekedtek 
„elkeresztelni” az építményt, így az „Nautilus” néven vonult be a magyar repülésirányítás 
történetébe (61. ábra). Az érkező légijárművek leszállását segítő PRL-5M indikátorai a pult 
mellé kerültek (62. ábra) Az Útvonalirányítás számára is készült két új irányítói pult, amelyek 
FPB-t, rádióberendezéseket és koncentrátoros telefonkészülékeket tartalmaztak, ezeket pedig 
nemes egyszerűséggel csak mint „Pista bácsi lemezes ládáit” emlegették a korabeli irányítók. 

 

                                                
134 Zainkó Géza: 40 éve működnek radarberendezések Ferihegyen. LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1999. 
május 10, pp. 10. 
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61. ábra 

A „Nautilus” előtt Arató András és Metzner Kornél135 
 

 

 
62. ábra 

A leszállító radar indikátorainál dr. Voit Erik. A kis karral, a Joystick-al az antennát lehetett mozgatni, 
mert a radarsugarakat folyamatosan az érkező légijárművön kellett tartani manuálisan. A felvétel 1961.-

ben készült.136 
 
 
 

                                                
135 Arató András magángyűjteménye, Budapest 
136 Winkler László magángyűjteménye, Budapest 
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 1964. február 17.-én tűz ütött ki a repülőtér hangárjában: a MALÉV festés alatt álló 
HA-MAH lajstromjelű Il-14-es repülőgépe gyulladt ki. A szomszéd helységben állomásozó 
tűzoltók rögtön a helyszínre érkeztek, és kézi erővel (!) kitolták a lángoló repülőgépet a 
hangárból, hogy a még nagyobb bajt, az egész hangár kigyulladását megelőzzék. A gyors 
beavatkozás sem tudta azonban megmenteni a légijárművet: a törzs felső része porig égett. A 
korabeli szemtanúk szerint úgy nézett ki a repülőgép, mint egy városnéző panoráma autóbusz. 
A tönkrement gép szerencsére biztosítva volt, méghozzá Dollárban. A hirtelen jött –és 
akkortájt igen szűkösen rendelkezésre álló- konvertibilis valutából a MALÉV nem 
repülőgépet vásárolt (azt rubelért is megtehette), hanem egy új radarberendezést. Méghozzá 
világszínvonalút: az angol Plessey cég által gyártott AR-1-est, amit kimondottan a repülőtéri 
bevezető irányítás számára gyártottak, így hatótávolsága alapján megfelelt a ferihegyi 
céloknak. A berendezés már valódi radarállomás volt, és nem gépjárműre telepített katonai 
rendszer, így számára külön adóházat kellett építeni (63. ábra). Az adóház a futópályát 
északról megkerülő szervizút mellé került, a radaradatokat pedig kábelen továbbították a 
főépület harmadik emeletén kiépített irányítói munkahelyre, az úgynevezett sötétszobába. Az 
említett adóház mellett, egy könnyűszerkezetes állványon foglalt helyet a radarantenna. A 
radarberendezés telepítését a magyar mérnökök végezték, ahogyan azt Umann Tamás 
visszaemlékezésében megírta: „(...) saját kezűleg szereltük össze a tizennégy méter magas 
antennatornyot. Másfél nap alatt, de ebben az antenna teljes összeszerelése is benne volt. Ezt 
két dolog tette lehetővé: a lelkesedés, és hogy nem járt arra munkavédelmi megbízott. Ez 
utóbbinak távolléte más alkalommal is elősegítette a munkát.”137  

 
63. ábra 

A Plessey AR-1-es lokátorának adóháza és antennája138 
 

Az antenna sugárzóján egy csavarral lehetett beállítani, hogy mekkora szög alatti 
célokat ne érzékeljen, ezzel a talajról, illetve a környező épületekről származó zavarjelek egy 
részét úgy-ahogy ki lehetett szűrni. Az impulzusüzemű radar adó- és vevő egységei az 
adóházban voltak elhelyezve, és a berendezéseket egy három darab koaxiális kábelt, valamint 
24 érpárt tartalmazó műanyag köpenyes kábel kapcsolta a főépülethez. Ennek a kábelnek a 

                                                
137 Umann Tamás LRI Radar Osztály vezetőjének visszaemlékezése, 1998. (Megjelent: Repülőtéri Magazin, „Az 
ATCR-33K épületét már készen kaptuk” c. cikk, 1998. 01. 12, pp. 42.) 
138 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
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lefektetésekor át kellett fúrni a futópálya alatt a földet, ami nem kevés nehézséget okozott. A 
kábel ezután a forgalmi előtér felé haladt tovább, majd a forgalmi előtér alatt érte el a főépület 
pincerendszerét. A pincében szövevényes úton vezetett tovább az egykori lift aknájához, és 
ezen keresztül a harmadik emeletre. Itt a liftakna mögött volt egy kis szoba, és itt volt a 
kábelfej, itt voltak kifejtve az egyes koaxok és érpárak, még a radaradat- feldolgozó egységek 
a liftakna helyén kialakított szobába kerültek.  

 
A mikrohullámú adóimpulzusok előállítása ennél a berendezésnél magnetronnal 

történt. Az így előállított mikrohullámú jel frekvenciája már olyan magas, hogy 
továbbításához nem kábel, hanem csőtápvonal szükséges. A csőtápvonalban az energia 
elektromágneses hullámok alakjában kerül továbbításra, lényegesen kisebb veszteséggel mint 
a koaxiális kábelben. Az angol Plessey cég által gyártott radar egy második generációs 
berendezés volt, néhány izzókatódos elemen kívül teljes körűen tranzisztorizált (64. ábra). A 
megjelenítés MK-V típusú, szintén teljesen tranzisztoros indikátorral történt.  
 
 

 
64. ábra 

Az angol radar adó- és vevőegységei139 
 
 

A berendezés telepítése 1965 őszén kezdődött, a teljes átadás 1966. áprilisban történt 
meg. A kezdeti működési bizonytalanságok miatt –mely az üzemeltető személyzet 
gyakorlatlanságán kívül az üzembe helyező gyári szakember hanyag munkájából is 
származott- két angol szakember 1966 őszétől közel fél évig Ferihegyen dolgozott. Távozásuk 
után a berendezés igen megbízhatónak bizonyult, leállításáig több mint 110 ezer üzemórát 
futott. Megemlítendő, hogy villámcsapások sokszor okoztak komoly károsodást a 
berendezésben, nemcsak az adó épületben, hanem az indikátoroknál is.140  A radar, amelyet a 
Plessey cég DECCA Radar Ltd. nevű leányvállalata gyártott, 2740-2860 MHz-en üzemelt, 30 
dB nyereségű antennája 15-ször fordult körbe percenként, miközben kisugározta a 750 kW 
csúcsteljesítményű, 1,5 mikroszekundum széles tűimpulzusokat.141  
 
                                                
139 A repülésirányítás műszaki fejlődése c. rövidfilm, KÖZDOK-18207 
140 Umann Tamás LRI Radar Osztály vezetőjének visszaemlékezése, Budapest, 2003. 
141 RSL.226. azonosítószámú kiadvány, DECCA Radar Ltd, London S.E.I, England, Issue 3, June, 1962, Chapter 
3. 



 74 

Az irányítói munkahely úgynevezett „sötétszobája” a Főépület III. emeletén volt (65. 
ábra). Mivel az indikátorernyő fényereje gyenge volt, ezért a helységben állandó félhomályt 
kellett biztosítani, így a szoba ablakát zsalugáter, az ajtókat sötétítőfüggöny takarta. A 
munkateremben egy „L” alakú asztalsor alkotta a pultrendszert, ahol a sarokban ült a 
radarirányító (RC), mellette jobbról a tervező irányító (PC), és előttük volt a járatnyilvántartó 
szalagok táblája (FPB). Ezen a táblán négy oszlopban voltak az egy coll széles szalagokat 
tartalmazó műanyag lapok, a járatnyilvántartó szalagok (szaknyelven „Slejfnik”), a bal 
szélsőn az éppen kezelt aktuális forgalom, mellette az indulók, majd az érkezők, és a jobb 
szélén az egyéb (gyakorló, átrepülő, stb.) repülések. A tábla felett volt a Doppler URH rádió- 
iránymérő kijelzője, valamint a szélirányt és sebességet jelző műszer. Tőle jobbra 
helyezkedett el a futópálya rádiónavigációs berendezéseinek távkezelő- és ellenőrző pultja; ez 
utóbbi két pult lényegében az egykori „Nautilus” berendezés volt. A pultsor másik szárán, az 
RC mellett volt a tartalék radarindikátor, amely egyben a nagy forgalmi időszakokban elvben 
szükségessé váló TD (Traffic Director) munkahelye is volt. (Az itt dolgozó légiforgalmi 
irányító végezte az érkező légijárművek irányítását nagyjából a leszállás előtti 2-8 perces 
intervallumon belül, amikor a repülőgépek ráfordulnak a futópálya meghosszabbított 
középvonalára, az úgynevezett végső egyenesre.) A TD mellett volt a leszállító TESLA RP-
3F radar indikátora, amellyel rossz látási viszonyok között tudta az irányító segíteni a 
légijárművek vezetőit a futópálya megközelítésében.  

 

 
65. ábra 

Sötétszobás munkaterem a Bevezető irányításnál142 
 

Az 1965-ös esztendő azonban nem csak a Bevezető, hanem az Útvonalirányítás 
életében is nagy változást hozott. Az addig Ferihegyen működő szolgálat ugyanis költözni 
kényszerült, méghozzá nem is akárhova, hanem a ma már legendává vált, Gellért-hegy alatti 
„Sziklaközpontba”. 

 

                                                
142 Dr. Moys Péter magángyűjteménye, Budapest 
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A Kis- Gellért-hegy alatti barlangrendszerben a két világháború között kezdődött meg 
az országos légvédelmi központ kiépítése „Fellegvár” fedőnéven. A német megszállás után a 
Luftwaffe igényei szerint, német berendezésekkel bővítették a „Sziklaközpontot”. A második 
világháború után pedig, az ötvenes évek szellemében, már három földalatti Főőrs (Lillafüred, 
Veszprém és Budapest) és egy Központi Harcálláspont (Budapest) állt a honi légvédelem 
rendelkezésére. Az ország területén elszórtan található rádiótechnikai felderítő csapatok az 
egyes Főőrsökhöz, valamint közvetlenül a Központi Harcállásponthoz (HÁP) is továbbították 
a céljeleket, amit mind a négy helyen ÁTK táblára rajzoltak. Ezzel biztosítható volt, hogy a 
négy földalatti bázis mindegyikén az ország légterében tartózkodó valamennyi légijármű 
mozgását figyelemmel kísérhessék. Az egyes céljelek azonosításához a polgári és a katonai 
irányítószolgálatok biztosították az adatokat, kezdetben telefonon, szóban, majd számítógépes 
rendszeren keresztül. Ez a négy bázis egyébként –köszönhetően a nagy hatótávolságú katonai 
felderítő lokátoroknak-, folyamatosan figyelemmel kísérte a szomszédos országok, valamint 
fél Nyugat-Európa légiforgalmát is. A Központi HÁP rendelte el szükség szerint a légvédelem 
riasztását, megadva az elfogandó cél helyzetét, de ezután már a repülőcsapatok maguk 
végezték a vadászrepülőgépek konkrét célravezetését.  
 

A „Sziklaközpontnak” a polgári légiforgalmi irányításban játszott szerepe 1965-ben 
kezdődött. Ekkor jött létre ugyanis az Országos Repülésirányító Szolgálat (ORISZ), melynek 
első parancsnoka Kovács József őrnagy lett143. Ez a szolgálat egyrészt katonai (a korábbi 
Országos Légvédelmi Parancsnokság Átrepülési Osztálya) állományból, másrészt polgári 
személyzetből állt, akik a MALÉV Repülésirányító Osztályának dolgozói voltak, vezetőjük 
id. Koltai László volt. A szolgálat a „Sziklaközpont” főbejárata mögött, a „földszinten” 
helyezkedett el. A „Szikla” ugyanis szó szerint szikla, mivel a Menta utca mintegy ötven 
méterrel lejjebb van, mint a Hegyalja út, és a szintkülönbséget egy függőleges sziklafal 
hidalja át. Így a Menta utca felől „vízszintesen” besétálva a „Sziklaközpontba”, hamarosan 
egy ötven méter magas hegy gyomrában találjuk magunkat. Ezen a főbejáraton belépve, a 
katonai őrség ellenőrzőpontja után egy közel harminc centiméter vastag légóajtókkal ellátott 
zsilipkamrába jutunk (66, 67. ábra), majd egy belső folyosóra. Erről a folyosóról nyílt az 
ORISZ munkaterme, az OLP Budapesti Főőrse, és a katonai híradó központ. (A Központi 
HÁP két emelettel lejjebb volt, ennek lépcsője is a folyosóról nyílt.)  
 

                                                
143 Dr. Zalka András (szerk.): A magyar polgári légiforgalmi irányítás és katonai repülésirányítás és képzés 
története. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Repülőgépek és Hajók 
Tanszék, Budapest, 2003. pp. 80. 
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66. ábra                                                           67. ábra 

Vaskos páncélajtók és földalatti folyosók a „Sziklaközpontban” 
 

Az Útvonalirányítás beköltöztetése elsősorban katonai érdekeket szolgált. Az az –
egyébként korszerű és célravezető- elképzelés ugyanis, hogy egy helyről történjen az ország 
felett repülő összes polgári, magyar és szovjet katonai légijármű irányítása, csak terv maradt: 
miközben a polgári repülőgépek irányítását innen végezték, a katonai légijárműveket továbbra 
is a vidéki harcálláspontokról irányították. A „Sziklában” lévő katonai szolgálat csak 
koordinációs jellegű feladatokat látott el, illetve az ország légvédelmét felügyelte, és ebben 
segítséget jelentett számára a közös elhelyezés és a polgári szolgálatok katonai 
alárendeltségbe helyezése.  

 
Az ORISZ munkatermében egy dobogón, plexi üveggel elválasztva négy polgári 

munkahely volt: az alacsony és a magas szektor légiforgalmi irányítójáé, az adatközlőé, 
valamint egy telex- munkahely. A munkaterem hosszabbik fala előtt állt az ÁTK tábla (68, 
69. ábra), előtte voltak a katonai munkahelyek (megfigyelő és adatközlő). A munkaterem 
előtti folyosóról nyílt a távközlési műszaki ügyeletes munkahelye144.  
 
 

                                                
144 A magyar polgári légiforgalmi irányítás története, Budapest, 2003. pp. 80. 



 77 

 
68. ábra 

Légvédelmi harcálláspont, a háttérben az ATK tábla145  
 
  

 
69. ábra 

Céljelek felrajzolása az ATK táblára hátulról, tükörírással146  
 
 
 Ekkor a légiforgalmi irányítás technikai hátterét a légijárművek vezetői által rádión 
továbbított helyzetjelentések, valamint az ÁTK tábla biztosította. Ezen a plexi táblán a II. 
világháborúból örökölt módszerrel, zsírkrétával, tükörírással rajzolták fel a légijárművek 
helyzetét, amely azonban az adatok 2-3 perces haladási sebessége miatti késés okán, nem volt 

                                                
145 TOP GUN Magazin fényképtára, Budapest 
146 TOP GUN Magazin fényképtára, Budapest 
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használható a légiforgalmi irányítás céljaira. Amikor 1965.-ben Ferihegyen üzembe helyezték 
a már említett Plessey AR-1-es közelkörzeti radart, Erdei Tamás, a Radar osztály akkori 
vezetője szerzett valahonnan egy szovjet gyártmányú, RL-30 típusú katonai radarjel-átvivő 
berendezést, amivel megvalósították az AR-1 jeleinek a „Sziklába” történő továbbítását. A 
megjelenítést a P-10-es kihelyezett indikátora végezte, a berendezés katódsugárcsövét viszont 
kicserélték a Plessey MK-V típusú csövére, mert az sokkal kisebb fénypontokat biztosított 
céljelként. Mivel az AR-1-es berendezés közelkörzeti radar volt, ezért annak jelei alapján a 
körzeti irányítóközpontban az „útvonalon” haladó légijárműveket irányítani nem lehetett, így 
a légiforgalmi irányító kénytelen volt a légijárművek vezetőinek helyzetjelentéseire 
hagyatkozni, és ez alapján végezni az úgynevezett eljárás-irányítást, miközben a 
radaradatokat mint háttér-információt használhatta.  
 
 Az eljárás-irányítás lényege, hogy a légiforgalmi irányító a munkahelyén lévő asztalon 
a légijármű tervezett útvonala alapján helyezte el az úgynevezett járatnyilvántartó szalagokat, 
amelyek a repülés legfontosabb adatait tartalmazták. Mielőtt a légijármű belépett volna az 
adott szektor illetékességi területére, az előző szektor irányítója telefonon értesítette a 
következő szektorban ülő kollégáját a várható belépés időpontjáról és a magasságról is, ami 
alapján az átvevő szektor irányítója már jó előre kiszámolhatta azokat az úgynevezett 
konfliktuspontokat, ahol a légijármű keresztezi majd más légijárművek útvonalát. (Mivel 
akkor még igen merev volt a légtérszerkezet, ezért minden ilyen lehetséges konfliktuspontot, 
vagyis a légifolyosók metszéspontjait úgynevezett jelentőpontok jelöltek). Ezeket a 
járatnyilvántartó szalagokat ekkor még kézzel írták, minden éjszakás szolgálat elkészítette a 
másnapra valókat, a menetrendi adatok és az előzetes igénylések alapján, és ezekre az előre 
elkészített szalagokra írta rá kézzel a légiforgalmi irányító a tényleges adatokat. Ezeken a 
szalagokon egymás után szerepeltek a légijárműnek az adott szektorra vonatkozó 
jelentőpontjai. Minden légijármű vezetője jelentette rádión az egyes pontok átrepülését, 
valamint a következő pont átrepülésének számított idejét, ami alapján a légiforgalmi irányító 
már látta, hogy a következő jelentőpont felett veszélyesen közel kerül-e a légijármű egy másik 
légijárműhöz. Ha igen, akkor rádión magasságváltásra, sebességnövelésre vagy csökkentésre, 
esetleg várakozásra (kis sugarú körözésre) utasította valamelyik légijármű vezetőjét, ezzel 
megszüntetve a konfliktust. Ezt az egész folyamatot eljárás-irányításnak nevezzük. 
 
 Ebben a rendszerben az ország légtere két részre volt osztva, alacsony- és magas 
légtérre. A két légteret kiszolgáló két légiforgalmi irányítói szektorban két-két irányító 
végezte a fenti eljárás-irányítói tevékenységet, miközben az adatközlő továbbította a 
légijárművek mozgási adatait a katonai szervek felé. A negyedik munkahelyen, az AFTN 
gépnél fogadták a repülési terveket, amelyek alapján elkészülhettek, illetve pontosabbá 
válhattak a repülésnyilvántartó szalagok adatai.  
 

Ebben az időben a magyar légtér a szovjet minta szerint, elsősorban katonai 
felhasználású volt. Mindez azt jelentette, hogy a polgári légiforgalom egyfajta „megtűrt rossz” 
volt, amit az is bizonyított, hogy a légtér felhasználását a honvédelmi miniszter 
szabályozta.147 (Igaz, azzal a kitétellel, hogy „tekintettel a polgári légiforgalom érdekeire is”). 
Ezért a polgári légiforgalom számára kijelöltek hat darab 10 kilométer széles légifolyosót, 
amelyek Budapest felett találkoztak, és Jánossomorja kilépőponton át Bécs felé, Esztergom 
kilépőponttal Prága felé, Eszenyen át Moszkva irányába, Battonyán keresztül Bukarest felé, 
Kelebia kilépőponttal Belgrád irányába, valamint Csurgó érintésével Róma felé vezetett (70. 
ábra). A polgári légijárművek kizárólag ezekben a légifolyosókban közlekedhettek, azokat 

                                                
147 1964. évi 26. tvr. a polgári repülésről 
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nem hagyhatták el. (Ha ezt mégis megtették, akkor a légvédelem készültségi 
vadászrepülőgépei elfogták és leszállásra kényszerítették őket.) Mivel a légcsavaros-dugattyús 
légijárműveket lassan felváltották a sugárhajtásúak, a légifolyosók szélességét 1973-ban 20 
Km-re növelték. A légifolyosókon kívüli terület, valamint a légifolyosók alatti és feletti légtér 
teljes egészében a katonai repülés rendelkezésére állt, sőt, egy-egy katonai repülési nap, 
illetve gyakorlat alkalmával még a légifolyosók alsó és felső határát is módosították, ezzel 
tovább szűkítve a polgári légijárművek mozgásterét.  
 

 
70. ábra 

Légifolyosók Magyarország felett a hatvanas-hetvenes években148 
 
 
 

Már ekkor, röviddel a Ferihegyről történt átköltözés után felmerült az igény arra, hogy 
a polgári légiforgalmi irányítást kényelmesebb körülmények között, és ne a föld alatt 
helyezzék el. 1965.-ben az OLP céljaira felépült egy kétszintes panelépület a „Szikla” 
bejáratánál, amire aztán a MALÉV ráépített egy harmadik emeletet. Az épületet 1968.-ban 
adták át a légiforgalmi irányítás elhelyezésének céljára149, melynek eredményeként az irányító 
szolgálat kiköltözhetett a napfényre, az épület III. emeletére. Itt két munkateremből folyt az 
irányítás, melyeket egy átlátszó plexifal választott el egymástól. Az egyikben a polgári 
légiforgalmi irányítók dolgoztak, két irányítói szektorban, valamint további két munkahely 
volt az ügyeletes útvonalirányító csoportvezető, illetve az adat-előkészítő számára, míg a 
másikban a katonai szolgálat helyezkedett el. Itt dolgozott a váltásparancsnok, a katonai 
adatközlők, valamint a közforgalmon kívüli forgalmat kezelő „kisgépes” szolgálat.150  
 

                                                
148 Csanádi- Nagyváradi- Winkler: A magyar repülés története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. pp. 342. 
149 MH 1. LTD. 4. Ellátó Osztály 366/16/2000. Ikt. sz. Jzk. Budapest, 2000. Július 25. 
150 Mavrák Gábor légiforgalmi irányító visszaemlékezése, Budapest, 2002. 
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 Még ebben az évben, 1968. december 22.-én megérkezett Magyarországra az első 
MALÉV- festésű Tu-134-es utasszállító repülőgép151, és ezzel a magyar légitársaság is 
belépett a jet-korszakba. Ez igen jelentős technikai előrelépés volt, ugyanakkor –elég fonák 
helyzet volt- ez nem tette könnyebbé a légiforgalmi irányítók munkáját, sőt, igencsak 
megnehezítette azt. A magyar légtérben ugyanis a hatvanas évek első felében még 
túlnyomórészt dugattyús motorral ellátott légcsavaros légijárművek repültek, amelyek 
utazósebessége 3-400, esetleg 500 Km/h volt. Ugyanakkor a hatvanas évek közepétől sorra 
jelentek meg az újabb és újabb gázturbinás sugárhajtóműves légijárművek, amelyek már 8-
900 Km/h sebességgel hasították az eget. A megnövekedett sebesség önmagában is 
csökkentette a légiforgalmi irányító számára az egyes döntések meghozatalához rendelkezésre 
álló időt (kétszeres sebesség esetén éppen a felére), ugyanakkor ebben az időszakban még 
bőven repültek légcsavaros légijárművek is, így jelentősen eltérő sebességű légijárműveket 
kellett irányítani egyszerre, ami embert próbáló feladat volt. Több mint két évtized után, a 
hatvanas évek legvégén, 1969.-ben megszűnt az utolsó belföldi menetrendszerinti repülőjárat 
is, akkor még úgy tűnt, talán örökre. 
 
 Ilyen viszonyok között köszöntött be az 1960-as, ’70-es évek fordulója, amely a 
magyar polgári repülés legsötétebb időszakaként vonult be hazánk történelmébe. 1969.-ben 
egy viszonylag szerencsés kimenetelű baleset történt Amszterdamban, amelynek nem volt 
halálos áldozata, de a MALÉV  HA-LBC lajstromjelű Tu-134-es repülőgépe súlyosan 
megsérült. 1971. augusztusában a MALÉV HA-MOC lajstromjelű Il-18-as repülőgépe a 
legendás repülőkapitány, Szentgyörgyi Dezső parancsnoksága alatt katasztrófát szenvedett 
Koppenhágában, majd alig három hét múlva a HA-LBD lajstromú Tu-134-es járt 
szerencsétlenül Kievben. A két katasztrófának nem voltak túlélői. 
 
 A balesetsorozat okainak feltárására egy külön bizottság alakult dr. Zalka András 
műegyetemi tanár vezetésével. A „Zalka-bizottság” jelentése két nagyon fontos körülményre 
világított rá: egyrészt a repülőtéri, a légijármű-műszaki és a légiforgalmi irányítás 
infrastruktúrája elavult, az sürgős fejlesztésre szorul, másrészt pedig tarthatatlan az a helyzet, 
hogy a MALÉV egyszerre légitársaság, repülőtér-fenntartó és légügyi hatóság is egy 
személyben. A jelentés nyomán 1973. január elsején Sárospataki Zoltán vezetésével 
megalakult a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság, az LRI, amelynek első és legfontosabb 
feladata volt a repülőtér és a légiforgalmi irányítás műszaki, technikai infrastruktúrájának 
fejlesztése. És ez a munka haladéktalanul meg is kezdődött. 
 

A következő években a Ferihegyen maradt Bevezető irányítás sötétszobás 
munkahelyéhez kapcsolódott két új radarberendezés üzembe helyezése. A régi leszállító 
lokátort egy modernebb, Csehszlovák TESLA gyártmányú, RP-3F típusú berendezésre 
cserélték, amelyet 1975. január 15.-én helyeztek üzembe. A PRL-5M fázisvezérelt álló 
antennájával szemben bólogató „sajtszelet” -antennája volt, hatékony polarizációval a 
meteorológiai célok ellen (71, 72. ábra). A radar fekete krónikájához tartozik, hogy átadása 
napján, január 15.-én a rossz időjárási körülmények között leszálláshoz készülődő, Berlinből 
hazaérkező HA-MOH lajstromjelű Il-18-as MALÉV repülőgép katasztrófát szenvedett, és a 
szétrepülő roncsok megrongálták a radarállomás siklópálya-antennáját, amit ezért cserélni 
kellett. Az új antenna beszerzése viszont lassan haladt, ezért a lokátor hónapokig 
üzemképtelen volt. 
 
 

                                                
151 Megérkezett az első Tu-134.-es. Repülés, űrrepülés, XXII. évfolyam 2. szám, 1969. február, Budapest, pp. 15. 
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71. ábra152 

A TESLA PAR adóháza 
 
 

 
72. ábra153 

A logaritmikus léptékű, „B”- típusú indikátor képe. Felül a siklópálya, alul az iránysáv látható. Jól 
megfigyelhetőek a torzult bevezető vonalak, a távolságot jelző, függőleges vonalak, valamint bal oldalt a 

sarok reflektorok miatt bekapuzott állócélok által okozott intenzív fénycsík 

 
A sötétszobás irányítói munkahelyhez kapcsolódó másik jelentős műszaki fejlesztés a 

KORENY-A típusú, szovjet gyártmányú másodlagos radarberendezés (Secondary 
Surveillance Radar, SSR) ferihegyi telepítése volt. A berendezést 1975. február hatodikán 
helyezték üzembe. (A berendezés nevében az –A jelölés az autonóm üzemre, vagyis az 
elsődleges radartól független telepítésre utalt.) 
 

                                                
152 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
153 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
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 Amíg az eddig tárgyalt radarberendezések mind úgynevezett elsődleges radarok 
voltak, a KORENY már egy másik elvet alkalmazott. Az elsődleges radarok egy 
nagyteljesítményű tűimpulzust sugároznak ki, és a visszavert, igen gyenge jelet detektálják, 
ezzel szemben a másodlagos berendezések (interogátor) egy kisebb energiájú kérdező kódot 
bocsátanak ki, amire a légijárművek fedélzetén lévő berendezések (transponder) kódolt 
formában válaszolnak. Ez a kód tartalmazza a légijármű számára kiosztott speciális kódot, 
„fedélzetszámot”, valamint a légijármű repülési magasságát.  
 

A transponder által a fedélzeten 1090 MHz-en kibocsátott jeleket a földi vevő vétel 
után dekódolta, majd koaxiális kábelen továbbította a Főépület III. emeletére. Itt az AR-1 
műszaki berendezéseit tartalmazó szobába telepítették a jelfeldolgozó egységeket, amelyek a 
sötétszobába továbbították adataikat.  
 
 Nem csak a két különálló radar (AR-1 és KORENY) antennájának szinkronizálása, az 
izokron forgás biztosítása, de a két különböző információ együttes megjelenítése sem volt 
egyszerű feladat. Az AR-1-es elsődleges indikátor felett elhelyeztek egy három darab Nixi-
csöves kijelzőt tartalmazó konzolt, amely csöveken megjeleníthető volt három darab 
kiválasztott légijármű fedélzetszáma és később magassága. A légijárműveket úgy lehetett 
kiválasztani, hogy az AR-1-es indikátoron egy kis kurzort kellett rávinni a céljelre, majd egy 
gombot megnyomva, megjelent mellette egy, kettő, vagy három kis vonal, amely azt jelezte, 
hogy az egymás alatt lévő, három darab Nixi-cső melyikén lehet leolvasni az adott céljel 
fedélzetszámát és repülési magasságát (73. ábra). A földi berendezés adóházát a repülőtéren 
az AR-1 közelébe, attól néhány száz méterre telepítették, hogy közel azonos középponttal 
üzemelhessenek, viszont a kibocsátott adóteljesítmény ne zavarja a másik berendezés 
működését. Az adóház mellett, egy könnyűszerkezetes adótornyon volt a henger alakú 
védőburkolat alatt elhelyezkedő, dipólokból álló antenna (74. ábra). 
 

 
73. ábra 

SSR-kijelző egység. Baloldalon a fedélzetszám olvasható le, jobboldalon pedig a légijármű magasságát 
láthatjuk, százlábas egységekben (310= 31.000 láb, ami 9450 méter)154 

 
 

                                                
154 A repülésirányítás műszaki fejlődése c. rövidfilm, KÖZDOK-18207 
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 74. ábra 

KORENY másodlagos radarberendezés adóháza Ferihegyen155 
 

 Összegzésül elmondható, hogy az 1950.-ben megnyílt Ferihegyi repülőtéren két 
évtized alatt olyan műszaki fejlesztéseket hajtottak végre a magyar mérnökök, amellyel 
biztosítható volt a légiforgalmi irányítók számára a fokozatosan növekvő légiforgalom 
megfelelő színvonalú kezelése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
155 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
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VII. Egységes polgári radarrendszer kiépítése Magyarországon 
 
 
 
 

1974. decemberében Arató András lett az Útvonalirányító Osztály vezetője a 
„Sziklában”. Az ő nevéhez fűződik a radarrendszer alkalmazásának itteni előkészítése, mivel 
a következő évben, 1975-ben megkezdődött Kőrishegyen, majd Püspökladányban a nagy 
hatótávolságú radarberendezések telepítése.  
 

A hetvenes évek elejére Magyarországon is világossá vált, hogy a légiforgalmi 
irányító szolgálat biztonságos ellátása előbb-utóbb (és inkább előbb, mint utóbb) megköveteli 
a radarberendezések alkalmazását minden légiforgalmi irányítói egységnél. Sőt, olyan 
rendszerre van szükség, amely hatékonyan képes segíteni a légiforgalmi irányítót, képes 
átvenni tőle bizonyos, automatizálható feladatokat. 
 
 Ezeket a célokat szem előtt tartva fogalmazták meg igényeiket a légiforgalmi irányítás 
vezetői egy új radarrendszerrel kapcsolatban. Az eredeti elképzelés úgy szólt, hogy szükség 
van kettő darab nagy hatótávolságú radarállomás telepítésére az országban, amely képes akár 
külön-külön is „látni” az egész ország légterét, az abban mozgó valamennyi légijárművet, a 
Ferihegyi repülőtér igényeit pedig a meglévő AR-1-es lokátor kielégíti. A céljelek 
felhasználására, megjelenítésére két helyszín jöhetett szóba: egyrészt a távolkörzeti, más 
néven Útvonalirányítás a Kis-Gellért-hegy alatt-mellett, a „Sziklában”, másrészt a Ferihegyi 
repülőtér irányítóközpontja.  
 
 Az a kezdet kezdetén világos volt, hogy ilyen technikai rendszert a magyar ipar 
belátható időn belül nem tud legyártani, így külföldi berendezés beszerzése jöhet csak szóba. 
Az akkori politikai helyzetre jellemző módon, Apró Antal, Magyarország KGST-képviselője 
kijelentette, hogy az ország számára a Szovjetunióból kell beszerezni a megfelelő 
radartechnikát. A légiforgalmi irányítás vezetői viszont mindenképpen azt szerették volna, ha 
valamilyen nyugati technikát vásárolna az állam erre a célra. Így cselhez kellett folyamodni: 
készítettek egy minimum követelmény-listát, amit teljesítenie kell a megvásárolandó új 
rendszernek ahhoz, hogy azt biztonságosan használni lehessen Magyarországon. Ez egy 
tisztán szakmai jellegű felsorolás, amihez a politikusok nyilvánvalóan nem értenek, így nem 
is igazán vitathatják a tartalmát. Azt persze csak néhány ember tudta, hogy ez a lista úgy 
készült, hogy a legjobb nyugati rendszereket bemutató dokumentációkból minden 
paraméterhez kikeresték a legszigorúbb értékeket, így egészen biztosak lehettek abban, hogy a 
Szovjet ipar képtelen a magyar igényeknek megfelelő berendezést leszállítani. Ha pedig 
képtelen, akkor más szállítót kell keresni- egy nyugatit.156 
 
 A Szovjetunióban, a tervgazdálkodás keretében gyártmány-szakosodás volt érvényben, 
ami azt jelentette, hogy az államapparátus meghatározta, ki mit gyártson. A polgári 

                                                
156 Dr. Moys Péter visszaemlékezése, Budapest, 2003. 
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légiforgalmi irányítóközpontok radarrendszereinek fejlesztését a leningrádi (ma 
Szentpétervár) VNYIRA cég kapta feladatul, amely egy elektronikai fejlesztő és gyártó üzem 
volt. (A VNYIRA név az Össz-szövetségi Rádiótechnikai Kutatóintézet orosz nyelvű 
rövidítése: Вcecoюзный Нaучный Инcтитут Радиотехники, ВНИРA). Az akkori szovjet 
politikai elit számára kapóra jött a magyar igény, mivel amúgy is szerettek volna egy olyan 
radarrendszert kifejleszteni, amivel felszerelhetik majd az összes szocialista ország 
légiforgalmi irányító központját. Mindez komoly üzletnek ígérkezett. 
 
 Ilyen előzmények után kezdődtek meg Leningrádban a tárgyalások a magyar 
légiforgalmi irányítás és a VNYIRA vezetői között. A magyar küldöttségben Csibi István, 
Erdei Tamás, Dr. Moys Péter, Umann Tamás, Dr. Voit Erik vett részt, még a szovjet 
tárgyalócsoportot Valerij Fedulov vezette.  Itt a magyar küldöttség „szerényen” előadta 
minimális igényeit. A magyarok azt várták, hogy a szovjetek széttárják kezeiket: „-Hát ezt mi 
nem tudjuk teljesíteni!”, és a következő repülőgéppel jöhetnek is haza, miközben már a 
repülőn törhetik a fejüket, hogy melyik nyugati rendszert vásároltassák meg a magyar 
állammal.  
 

De nem így történt. A szovjet mérnökök mindenre csak annyit mondtak: „Bugyet!” 
(Meglesz). Valamennyi paraméter teljesítését vállalták, így nem volt mit tenni, tőlük kellett 
megrendelni a radarrendszert. Szó nélkül vállalták például azt is, hogy az új, SZIGMA 
fantázianevű rendszer kettőszáz légijármű céljelét lesz majd képes kezelni egy időben.  

 
Hogy ez az ígéret mennyire irreális volt, azt jól mutatja, hogy néhány nappal a 

SZIGMA radarrendszer megvásárlására vonatkozó szerződés 1972. június 27.-i megkötése 
után, a szovjet vezetés bejelentette: már az 1980.-as Moszkvai olimpiára készülve, négy nagy 
forgalmú szovjet légiforgalmi irányító központot (köztük a moszkvait és a leningrádit) a svéd 
ATCAS légiforgalmi irányító rendszerrel szerelnek fel. A döntés nyilván nem csak azért 
született, mert Svédország semleges állam, hanem azért is, mert a Szovjetunió belátható időn 
belül képtelen egy ilyen, megbízható rendszert létrehozni... 
 
 Ezek után a gyártó személye már nem volt kétséges, így magyar részről hozzá lehetett 
látni a telepítési helyek kijelöléséhez. Egyrészt el kellett dönteni, hogy hol legyenek a 
radarállomások, másrészt, hogy hol legyen az irányítóközpont.  
 
 A radarállomások telepítési helyének kiválasztásánál több szempontot vettek 
figyelembe. Egyrészt a radar-berendezések hatósugara alapján kettő darab radarállomásra volt 
szükség ahhoz, hogy az ország légterét le lehessen fedni úgy, hogy az egyik állomás kiesése 
esetén a másik is „belássa” az egész országot. Ezért kézenfekvő volt, hogy –az ország alakja 
miatt-, az egyik állomást a Dunántúl, a másikat az Alföld közepére telepítsék. Ugyanakkor 
tekintettel kell lenni arra is, hogy a radarállomások felett van egy úgynevezett „holtkúp”, és az 
abban lévő légijárműveket a radar nem látja, tehát az állomást nem célszerű légifolyosó alá 
telepíteni.  
 
 Akkoriban, a hetvenes évek elején (és később, egészen a rendszerváltásig) minden 
rádiófrekvenciás adóberendezés telepítési feltételeit, így helyét is a Magyar Posta határozta 
meg. (Ez a szervezet hatóságként is működött, a Posta Rádiótechnikai Műszaki Igazgatóság –
PRTMIG- végezte a rádióhírközlés hatósági irányítását és felügyeletét). A Posta az ország két 
jelzett területén meghatározott egy-egy háromszög alakú területet, amelyen belül a MALÉV, 
majd később az LRI szakemberei szabadon kiválaszthatták a telepítési helyet. Ezek a 
háromszögek nyilván úgy adódtak, hogy azok határait egy-egy irányított földi mikrohullámú 
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összeköttetés vonalától biztos távolságban húzták meg, nehogy a forgó radarantenna egy-egy 
pillanatra megvilágítsa valamelyik, mikrohullámú átvitelt biztosító parabola-antennát.  
 
 A nyugati országrészben a domborzat miatt telepítési helyként csak hegytető jöhetett 
számításba, hiszen ha egy völgyben építik fel a radarállomást, akkor azt erősen leárnyékolják 
a hegyek. Az említett háromszögben két ilyen alkalmas hegytető volt, a Mór melletti Csóka-
hegy, illetve a Zirc környékén található Kőris-hegy. A Csóka-hegyen már a Magyar 
Honvédség üzemeltetett hírközlő berendezést, így a radarállomás számára maradt a Kőris-
hegy. Az erdővel borított, csak turisták által járt hegyre üzemi utat, elektromos és 
vízvezetéket kellett kiépítenie az LRI-nek.  
 
 Az Alföldön abból a szempontból jobb volt a helyzet, hogy a nagy síkság miatt a 
radarállomást tulajdonképpen bárhová lehetett volna telepíteni a háromszögön belül, nem volt 
„hegytetőhöz kötve”. Ugyanakkor az antenna által kisugárzott adójel egy része a földről 
visszaverődve zavarhatja a berendezés működését, mivel ettől a függőleges sugárzási 
karakterisztika felhasadozik. Ezt kétféleképpen lehet kivédeni: vagy hegytetőre kell tenni az 
állomást, és ekkor a sugárzások nem érik el a talajt, vagy egy enyhe lejtésű völgy aljára kell 
telepíteni, ahol a völgy felszínét erdő borítja, és az nyeli el a sugárzást. Az Alföldön 
természetszerűleg ez utóbbi megoldás jöhetett csak szóba, és ilyen völgyet, erdőt 
Püspökladány mellett sikerült találni. Az elhelyezés egyetlen apró szépséghibája volt, hogy ez 
az erdő árvíz esetén a Hortobágy-patak szükségtározója volt. 
 
 A nagy hatótávolságú radarberendezések telepítése 1975.-ben kezdődött meg 
Kőrishegyen, majd Püspökladányban. Az UTYOSZ-M nevű rendszer, mint elsődleges 
radarberendezés, a légi járművek irányát és távolságát mérte, a KORENY nevű másodlagos 
pedig a fedélzetről sugárzott kódok alapján azonosította a légijárműveket. Az alapvetően 
polgári légiforgalmi irányítás céljait szolgáló radarállomásokat felszerelték a BAZALT nevű, 
a Varsói Szerződés tagállamainak katonai légijárműveit azonosítani képes 
radarberendezésekkel is, amit azonban soha semmire nem használtak, mivel a magyar 
légtérben nem repült ilyen válaszadóval felszerelt légijármű.. A radarállomások telepítését 
Gárdonyi Ferenc irányította, majd az üzemeltetésre létrejött a Kőrishegyi Radarüzem, és 
lényegesen felfejlesztették a Budapesti Radarüzem létszámát is. A létszámbővítés 
posztgraduális képzésen részt vett mérnökökből történt, a telepítést pedig egy szovjet 
„élesztőcsoport” segítette. 
 
 A radarállomás legjellegzetesebb építménye a radarantenna, amely az UTYOSZ 
esetében impozáns méretűre sikerült: maga a reflektor 11 méter magas volt, és az egész 
antenna (állványzat nélkül) 12 tonnát nyomott. Az antennát Kőrishegyen az időjárás 
viszontagságai ellen radarburkolattal védték, amely a mikrohullámú sugárzást átengedte, 
viszont a csapadékot és a szelet nem (75, 76. ábra). Püspökladányban először nem került 
burkolat az antennára (77. ábra). 
 
 „Az állomás létrehozása (Kőris-hegyen- RP) 1975-ben kezdődött, amiből a mi 
csapatunk már a kezdetektől kivette a részét. (…) Az úgymond ’emberes’, hónapokig tartó, 
elsősorban a hatvanas villáskulcs használatára alapuló munkát októberben kezdtük, és én 
azóta is úgy emlékszem: akkor különösen kemény telünk volt (…)”157 
 

 
                                                
157 Gárdonyi Ferenc, LRI Irányítástechnikai Főosztály vezetőjének visszaemlékezése. (Megjelent: Repülőtéri 
Magazin, 1996. Február 12. ) pp. 8. 
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75. ábra 

Épül a radarburkolat Kőris-hegyen158 
 

 
76. ábra 

Az elkészült radarállomás Kőris-hegyen159 
 

                                                
158 Postamúzeum Fényképtára, Budapest 
159 Repülési Lexikon 1, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, Belső színes fotó 
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77. ábra 

Az UTYOSZ radarberendezés antennája Püspökladányban160 
 

 
A radarállomások adótermében folyosókra bontva sorakoztak azok a szekrények, 

amelyek az adó és a vevő berendezéseket tartalmazták (78, 79. ábra). Természetesen a 
radarállomásokon is voltak radarernyők (80. ábra), amin a műszaki üzemeltető szolgálat 
munkatársai követhették figyelemmel a továbbított képet.  
 

                                                
160 MTI fényképtára, Budapest 
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78. ábra 

Az UTYOSZ radar adó-vevő szekrényei161 
 
 

 
79. ábra 

Az UTYOSZ rendszer ellenőrzése162 

                                                
161 A kőris-hegyi radarállomás házi múzeuma 
162 A kőris-hegyi radarállomás házi múzeuma 
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80. ábra 

Ellenőrző indikátor a Kőris-hegyi radarállomáson. A felvétel érdekessége, hogy a képen Szabó Ágnes, a 
Radar Osztály egyetlen mérnöknője látható, aki ma Németországban él.163 

 
 
 A szovjet radarberendezésben a mikrohullámú sugárzást klisztronnal állították elő. A 
klisztron egy olyan berendezés, amelynek talppontjába betáplálják egy nagypontosságú 
kristály-oszcillátor kis teljesítményű, de nagy frekvencia-pontosságú rezgését, majd ez a 
mikrohullámú energia egy nagyon erős elektromágneses térben áramlik át, és eközben 
teljesítménye megnő.  
 

A kőris-hegyi radarállomás helyi tesztüzeme 1978. nyarán folyt, melynek ellátásához 
az Útvonalirányító központból 3, a bevezető irányítástól egy fő települt a helyszínre, hetes 
váltással.164 
 
 A SZIGMA rendszer számára a távolkörzeti radarállomásoktól az eredeti tervek 
szerint egy-egy szélessávú mikrohullámú csatornán érkeztek volna a videojelek (elsődleges, 
másodlagos és a Bazalt), valamint a csatornák segédvivőin a digitalizált jelek. A szélessávú 
videojelek továbbítására ugyanis elfogadható költséggel és megfelelő minőségben csak a 
mikrohullámú átvitel jöhet szóba. Jelen esetben ezt a feladatot (a költséghatékonyság elvét 
követve) célszerű volt a Magyar Posta által az 1960-as években kiépített, alapvetően a vidéki 
műsorszóró televíziós adók (az úgynevezett gerinchálózat) jel-ellátására szolgáló, országos 
mikrohullámú láncra bízni, kihasználva annak szabad kapacitását. Ez a rendszer ugyanis, már 
kezdeti kiépítésében is egy időben hat televíziós csatorna átvitelére volt alkalmas, amelyből 
tulajdonképpen hármat használtak csak ki (MTV1, MTV2, és egy katonai csatorna), mivel a 
magyar gerincadó-hálózat csak ezt a három adót sugározta. (Pontosabban kettőt, az MTV1-et 
és az MTV2-t, a katonai csatorna csak mozgósítási tartalék volt, és annak felszabadítása után 
kapta meg az RTL-Klub.) Így tehát elvileg mindenhol adott volt három darab szabad csatorna, 
amelyből csak egyre volt szükség, mivel a három videojelet egy ORION gyártmányú 
multiplexer berendezés összefogta egyetlen csatornává.  
 

                                                
163 A kőris-hegyi radarállomás házi múzeuma 
164 5/1978. Osztályvezetői utasítás, LRI Útvonalirányító Központ, Budapest, 1978. május 2, Arató András 
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 A továbbítandó digitális információt egy extraktor nevű berendezés (orosz rövidítése 
APOI) állította elő, és tartalmazta valamennyi céladat koordinátáit, valamint a hozzájuk 
tartozó SSR kódot és magasságot, bár ez utóbbit –szemben a repülésben általánosan 
alkalmazott angolszász mértékegységekkel-, méterben. 
 

Egyszerűbb feladat volt megoldani a kőris-hegyi radaradatok továbbítását, ugyanis az 
említett műsorszóró hálózat győri TV-adóját a Széchenyi-hegy- Tatabánya (Mészáros- hegy)- 
Győr útvonalon látta el a mikrohullámú lánc videojelekkel, és a győri mikrohullámú állomás 
antennája a 60 méter magas adótornyon volt. A mikrohullámú átvitelhez az kell, hogy a két, 
egymás felé fordított parabola-antenna „lássa” egymást, valamint, hogy körülöttük legyen egy 
ellipszis alakú, akadálymentes, úgynevezett Fresnel-zóna. Ezt Kőris-hegy esetén tökéletesen 
lehetett biztosítani, mivel a radarállomás hegytetőn volt, így mind a rálátás, mind pedig az 
akadálymentes zóna megvolt. Egy csatornán belül, a TV-kép helyén továbbították a radar 
videojelét, míg a TV kísérőhangjának helyén, egy segédvivőre ültetve a digitalizált 
radaradatokat.  
 

Nem volt ilyen egyszerű a püspökladányi radarállomás jeleinek továbbítása. Ez az 
állomás ugyanis az Alföld közepén épült, a radarantenna állványánál magasabbra nem lehetett 
elhelyezni a mikrohullámú átviteli rendszer antennáját, mivel az leárnyékolta volna a 
radarantenna látókörét, tehát igencsak korlátozott volt az a távolság, ameddig el lehetett 
juttatni a mikrohullámú jeleket. Ebbe a távolságba már nem fért bele az országos 
mikrohullámú lánc legközelebbi, Martfűn lévő ismétlőállomása, így külön fel kellet építeni 
„félúton”, Túrkevén egy új ismétlőállomást. Ennek kivitelezése azonban lassan haladt, így 
szükségmegoldásként, Püspökladányból vezetékes átvitellel, bérelt telefonvonalon, 2400 
bit/sec.-os modemek segítségével továbbították a digitalizált, keskenysávú jeleket az 
irányítóközpontba. Szélessávú videojeleket Püspökladányból soha nem továbbítottak, ugyanis 
az említett bérelt telefonvonalon ez eleve lehetetlen volt, a Túrkevén épülő ismétlőállomás 
pedig csak késve készült el, és akkor már nem volt szükség a szélessávú jelek felhasználására. 
Martfűről a jelek Cegléden és Örkényen át érkeztek Budapestre, a Széchenyi-hegyre. A 
Széchenyi- hegyen lévő Országos Mikrohullámú Központ adta –és adja ma is- tovább a 
radarjeleket az irányító központ felé. (Itt kell megjegyezni, hogy még a Püspökladány- 
Túrkeve közötti átvitelnél is csak úgy lehetett biztosítani a Fresnel-zónát, hogy a radarállomás 
melletti erdőből ki kellett irtani egy több száz méter hosszú sávot.) Később, a technika 
fejlődése nyomán már a keskenysávú átvitel számára rendelkezésre álltak az analóg, majd 
digitális, sokcsatornás, nyalábolt mikrohullámú átviteli rendszerek. Az országos 
mikrohullámú lánc egyik ismétlőállomása látható a 81. ábrán, ilyen állomások továbbították a 
radarjeleket is. 
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81. ábra 

Mikrohullámú ismétlőállomás165 
 

 
A rendszer szintén szélessávú átvitellel megkapta Ferihegyről az AR-1-es elsődleges, 

és a később telepített KORENY másodlagos radarállomás videojeleit is.  
 
 A másik, telepítési helyet érintő fontos kérdés volt, hogy hová is kerüljön a 
légiforgalmi irányítóközpont. Két helyszín jöhetett szóba erre a célra, az egyik a Kis-Gellért-
hegy alatti-melletti „Szikla”, ahol 1965. óta működött a MALÉV Útvonalirányító Osztálya, a 
másik a Ferihegyi Repülőtér Főépületének III. emelete volt, ahol a bevezető irányítás 
található. A Magyar Honvédség, amely akkoriban szinte teljhatalmú ura volt a légtérnek és a 
repülésnek, ragaszkodott ahhoz, hogy az útvonalirányítás továbbra is katonai körleten belül 
maradjon, méghozzá a „Szikla” közvetlen közelében. (Ennek nyilvánvaló célja volt, hogy bár 
békeidőben a légiforgalmi irányítók egy panelépületben dolgozhatnak, háborús veszély esetén 
az irányítás védett helyen, a föld alatt működhessen.) Ezzel szemben a légiforgalmi irányítás 
vezetői sokkal jobban szerették volna, ha az útvonalirányítás visszaköltözne Ferihegyre, mivel 
ez a „kétlakiság” számukra túl sok előnyt nem hozott. Végül átfogó megoldás született: mind 
a „Sziklában”, mind pedig Ferihegyen kiépítik az irányítóközpontot, méghozzá úgy, hogy két 
útvonalirányító szektor kerül telepítésre mindkét helyen, ezen felül a „Sziklában” további két 
katonai szektort, Ferihegyen pedig egy bevezető irányítói, egy leszállító irányítói, valamint 
egy repülésvezetői munkahelyet is elhelyeznek. Mivel Ferihegyre is telepítettek 
útvonalirányító szektorokat, ezzel meg kívánták teremteni a „Sziklából” való kiköltözés 
műszaki feltételeit, -de erre a kiköltözésre végül húsz év múlva került csak sor. 

 
A radarberendezések jelfeldolgozó és megjelenítő egységeinek, az úgynevezett 

SZIGMA- rendszernek az irányítóközpontba történő telepítése 1977. szeptemberében 
kezdődött,166 ennek elvégzésére szeptember 13.-án létrejött a RISZ műszaki berendezéseket 
telepítő csoport. Vezetője Bárány József lett, aki ezután, a központ bezárásáig, negyed 
századon át irányította az üzemeltetést és a műszaki fejlesztést. Ekkor az irányító szolgálat 
visszaköltözött a hegy alá, az úgynevezett „Mély-23” objektumba, amelynek lejárata mintegy 
ötven méterrel hátrébb volt, mint a „Szikla” főbejárata.  Itt a polgári légiforgalmi irányítás, 
                                                
165 Postamúzeum Fényképtára, Budapest 
166 31/1977. sz. Osztályvezetői Körlevél LRI Radar Osztály, Budapest, 1977. május 30, Erdei Tamás 
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illetve akkor már az LRI egy folyosónyi helyiséget, (egy munkatermet, két irodát, három 
öltözőt, két mosdót és egy műszaki helységet) birtokolt, két emelet mélységben a „padlószint” 
alatt, ami fölé természetesen itt is magasodott a már említett, mintegy ötven méter magas 
szikla. A földalatti folyosóról jobboldalt nyíltak a mosdók, az öltözők és az irodák, és a 
folyosó végén helyezkedett el a munkaterem.167 

 
A munkateremben továbbra is két irányítói szektor üzemelt, kelet-nyugat 

megosztásban. A két pult között helyezkedett el egy „sötétkamrás” radarernyő. Ez azt 
jelentette, hogy az ernyő előtt egy sötétítő tubus volt, amely megakadályozta a külső fény 
beszűrődését, és amelynek végén lévő nyíláson át, mint egy távcsövön lehetett nézni a 
radarképet. Ez a radar a Ferihegyen telepített AR-1-es közelkörzeti radartól kapta az 
információkat, méghozzá egy szélessávú katonai mikrohullámú átviteli rendszeren keresztül. 
A berendezés adó része a Ferihegyi repülőtér Főépületének (ma 1.-es Terminál) harmadik 
emeletén volt, -hely hiányában- a lebontott lift aknájából kialakított helyiségben. A 
tányérantenna az épület tetejére került, és ez biztosította a mikrohullámú átvitelhez 
nélkülözhetetlen, ún. optikai rálátást a „Szikla” tetején lévő adóházon elhelyezett 
vevőantennára. A vevőberendezés a hegy gyomrában, a már említett folyosó legelején lévő 
műszaki helységben volt. Tekintve, hogy a forrásinformáció nem nagy hatótávolságú, 
útvonalirányítás céljaira készült radarberendezéstől származott, továbbá, hogy az átvitel 
módja is egyedi volt, e „Sziklában” megjelenő radarkép csak háttér-információként volt 
használható, tényleges irányításra nem. 
 

A SZIGMA rendszer műszaki kiforrottságára elég jellemző az alábbi kis történet. A 
telepítés során hatalmas méretű kapcsolási rajzokból bogarászták ki a Sztanyiszlav Szmirnov 
által vezetett telepítő csoport munkatársai, hogy egy-egy vezetéket hová is kell beforrasztani. 
Miután az egyik részegységet többszöri próbálkozásra sem sikerült bekötni, rájöttek, hogy a 
rajz egy része hibás. Nem volt mit tenni, az egész, több négyzetméteres rajzot kiterítették a 
padlóra, ollóval kivágták a rossz részt, majd csomagolópapírt alátéve, négykézláb közlekedve, 
rajzoltak egy újat... 

 
A SZIGMA rendszer beszerzésről szóló szerződés 1972.-es aláírása óta eltelt években 

egyre világosabb lett, hogy a VNYIRA cég képtelen teljesíteni a vállalt minőséget és 
paramétereket. Mindig újabb és újabb határidő-módosításokkal állt elő, miközben egyre 
gyengébb paraméterekkel rendelkező rendszert ígért. Például a kezdetben vállalt feltételt, 
hogy egy időben 200 céljelet lesz majd képes kezelni a berendezés, szép lassan 32 céljelre 
csökkentették, majd végül oda jutottunk, hogy ez az adat is csak az egész rendszerre, vagyis 
négy irányítói pultra vonatkozik. Tehát egy pult nyolc céljelet kezel, így a négy pult együtt 
már teljesíti a 32-es ígéretet. Ha mindezt százalékosan szeretnénk mérni, kiderül, hogy négy 
százalékban sikerült a gyártónak teljesítenie eredeti ígéretét.  
 

A rendszer lehetővé tette minden irányítói munkahelyen az ún. SZPI- vagy KDP- 
pulton valamelyik (de csak egy!) radarállomás videojelének megjelenítését egyszerre a 
digitálisan feldolgozott jelek ábrázolásával. A digitális ábrázolás a keskenysávú jelek 
feldolgozásán alapult. Ezt a feladatot egy „huzalozott” logikájú, integrált alapkapukat 
tartalmazó IC-kből felépített számítógép-hálózat, valamint egy külön ábrázolást vezérlő 
rendszer végezte, amely kis „pöttyöket” állított elő az indikátoron, jelezve a légijárművek 
helyzetét. A céljelek közül ki kellet választani nyolcat, amelyeknek fedélzetszámát 

                                                
167 Sereg István légiforgalmi irányító visszaemlékezése, Budapest, 2002. 
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(szaknyelven SQUAWK -ját) és magasságát folyamatos célkövetésben lehetett tartani a 
radarernyőn.  
 
 Érdekes volt a radarjelek megjelenítési rendszere. Egyrészt megjelenítették a már 
említett analóg, nyers videojelet, hagyományos PPI ábrázolással, de nem polár-koordináták 
szerint, hanem X-Y rendszerben, TV-kép módjára. Az átalakítást egy scan-konverter, az 
úgynevezett Grafekon- szekrény végezte, amely tulajdonképpen két egymással szembe 
fordított, közös ernyőjű katódsugárcső volt, ahol az egyik cső felrajzolta Rhó-Tetha 
rendszerben az ernyőre a radarképet, majd a másik cső X-Y rendszerben kiolvasat azt. 
Másrészt az APOI által szolgáltatott digitális adatokat egy digitális-analóg átalakítás után 
felrajzolták a Grafekonra, így az is rákerült az indikátorra. A harmadik, valóban digitális 
megjelenítés biztosította az APOI-tól érkező koordináta- információk megjelenítését, valamint 
a pultonként legfeljebb nyolc darab kiválasztott célnál a fedélzetszám és a metrikus magasság 
kijelzését is kísérő címkében. A SZIGMA rendszer pontosságát elég jól jellemzi, hogy a 
három úton érkező céljelek a legritkább esetben estek egybe, sőt, az egybeesést még a gyári 
specifikáció sem ígérte... 
 

Egy ilyen bonyolult megjelenítési rendszer speciális indikátorernyőt igényelt. Az 
indikátorcső mögött, annak középvonalában, vagyis tengelyében, (ahogy minden más 
katódsugárcsőnél is), volt az az elektronágyú, ami a digitális megjelenítéshez szükséges 
számokat és szimbólumokat rajzolta fel. Ehhez megfelelő eltérítéssel előbb egy alfanumerikus 
maszk kiválasztott karakterén vezették át az elektronsugarat, majd a fő eltérítés biztosította, 
hogy az adott karakter az ernyő megfelelő pontjára kerüljön. A videojelet az előbb említett 
elektronágyúhoz képest 45 fokkal elforgatott helyzetű, másik ágyú rajzolta fel, ahol viszont az 
eltérítéskor kellett kompenzálni a 45 fokos torzulást.  
 

A rendszernek több igen gyenge pontja volt. Az egyik, hogy a radarállomásoktól 
oldalszög és távolság szerint (úgynevezett Rho-Tetha, vagy Polár koordináta rendszerben) 
kapott radarinformációt át kellett alakítani az SZPI indikátorok számára TV-kép 
megjelenítésre, vagyis soronkénti, ún. X-Y koordinátákra, amit a már említett Grafekonok 
végeztek. Ezeket a csöveket volt, hogy évente többször is cserélni kellett, mert az író és 
olvasó elektronsugarak lassan elégették az ernyő felületét. Ráadásul a Grafekon tároló 
lemezén lévő elemi kondenzátorok száma kevés volt, így nem biztosított kellően finom 
felbontást. A harmadik gyenge pont az SZPI indikátor volt, amelyben a videó és a digitális 
képek megjelenítéséhez egy közös ernyőjű, de két külön elektronágyúval ellátott 
katódsugárcsövet használtak, amelybe oldalról egy diavetítő vetítette be a szükséges léptékű 
térképeket. E három megjelenítés szinkronban tartása igen nehézkes volt, nem beszélve a 
diavetítő tármozgató mechanikájának gyakori meghibásodásáról, megszorulásáról. A rendszer 
logikai felépítését jól szemlélteti az egykori rendszervezérlő pult előlapjáról készült fotó (82. 
ábra). 
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82. ábra 

A SZIGMA rendszer egykori vezérlőpultja168 
 
 

Mint érdekesség, megemlíthető, hogy az elektronikus jelfeldolgozó rendszer, mely a 
harmadik emeletre került, olyan súlyú volt, hogy statikailag meg kellett erősíteni a második 
emelet mennyezetét újabb vasbeton áthidaló gerendák pótlólagos beépítésével. 1980. április 
25.-től az irányítóközpontba telepített jelfeldolgozó egység, valamint a kőris-hegyi 
radarállomás már éjjel-nappal üzemelt, míg a püspökladányi radarállomás június másodikától 
működött folyamatosan.169 1980. szeptember 04. és október 25. között került sor az egész 
rendszer légi ellenőrzésére170, amikor is a levegőben tartózkodó, navigációs adatok alapján 
pontosan ismert helyzetű légijárműtől származó, radaron megjelenített céljelek pontosságát 
vizsgálták.  
 
 A „Szikla” mellett a Ferihegyi repülőtér Főépületének harmadik emeletére is 
telepítettek egy SZIGMA rendszerrel felszerelt irányítóközpontot. Az építkezés nyomán 
jelentősen megváltozott a Főépület III. emeletének képe, mivel most már az egész emeletet a 
légiforgalmi irányítás foglalta el. A forgalmi előtér felé néző oldalon, több szoba 
egybenyitásával hozták létre a nagyméretű munkatermet, miközben új öltözőket, 
vizesblokkot, pihenőszobákat is kaptak légiforgalmi irányítók. Akkoriban kuriózumnak 
számított, hogy a munkaterem légkondicionálva volt, melynek méretes berendezései, párásítói 
az öltöző belső falára kerültek. (Ezt a szerkezetet a kiadott hangja alapján csak „szörcsögő”-
nek becézték az akkori kollégák). 
 
 Ez az átalakítás több, mint két évtizedre meghatározta a III. emelet képét, mivel –bár 
időközben a technika változott-, néhány kisebb változtatástól eltekintve, számottevő átépítés 
nem történt itt légiforgalmi irányítás 1999. decemberi elköltözéséig. Ugyanakkor az egész 
emelet magán viselte annak jegyeit, hogy az épületnek ez a szárnya eredetileg irodák 
elhelyezésére épült, és nem irányítóközpont befogadására. A folyosó egy részét húsz 
centiméter magas montál-padlóval borították le, és ez alatt helyezkedtek el a kábelek. Az 
emelet és a folyosó más részein viszont a mennyezetről lógtak le kábel-tálcák, vezeték-
csatornák. Bár különböző burkolatokkal (linóleum a montál-padlóra, műanyag lambéria a 

                                                
168 Ilku János, HungaroControl, Budapest, 2004. 
169 53/ 1980. sz. Főosztályvezetői Utasítás LRI Irányítástechnikai Főosztály, Budapest, 1980. április 25, Erdei 
Tamás 
170 58/ 1980. sz. Főosztályvezetői Utasítás LRI Irányítástechnikai Főosztály, Budapest, 1980. szeptember 02, 
Erdei Tamás 
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folyosó mennyezetére) megpróbálták esztétikusabbá tenni az emelet közepén végighúzódó, 
építészetileg és funkcionálisan is központi szerepet betöltő folyosót, a stílust már nem sikerült 
„helyére tenni”. Megkerülhetetlen volt a hasonlóság a Magyar Televízió Szabadság téri 
székházával, amely eredetileg tőzsdepalotának épült, de 1973.-ban ide költözött a televízió. 
Ezzel az épület teljesen más funkciót kapott, mint amire tervezték, és csak számtalan 
átalakítás, toldozás-foldozás, emeletek és félemeletek pótlólagos beépítése után vált úgy-
ahogy alkalmassá feladatának ellátására. A Főépület III. emeletének alaprajza a 83. ábrán 
látható. 
 

 
83. ábra 

A Ferihegyi repülőtér Főépülete III. emeletének alaprajza 
1,  1/a, 1/c- a SZIGMA rendszer jelfeldolgozó egységei, 1/b- mikrohullámú berendezések, 2- új 

munkaterem, 3, 4, 4/a, 4/b, 5, 6, 7- irodák, 9- öltöző, 9/a, 9/b- vizesblokk, 10- pihenő, 11, 12- iroda, később 
pihenők, 12/a- PAR radar jelfeldolgozó egységei, 13- műszaki helység, 14- női öltöző, 14/a, 14/b- 

vizesblokk, 15- régi kontrol-szoba, 15/a- régi sötétszoba, 15/b- kábelfejek helysége, 16- egykori liftakna, 
majd műszaki helység, végül takarító-szertár, 17, 18- étkezők, 19, 20- WC,  21, 23, 24, 25, 26- folyosók, 22- 

központi folyosó, 01, 02- régi irányítótornyok. 
 
 
 Az emeletre a kábelek két fő irányból érkeztek be, az egyik a pincéből a liftaknán 
keresztül a 15/b, illetve a 16. helységekbe, a másik a tetőn, illetve egy épület-gépészeti aknán 
át a pincéből a 9. számú öltözőbe. Az öltözőből a kábelek a montál- padló alatt jutottak el a 
SZIGMA- rendszer technikai helységeibe, illetve a munkaterembe, míg a liftaknától felső 
kábeltálca vezetett a 22. sz. folyosó felett a PAR műszaki helységéig, illetve a munkateremig.  
 
 A munkateremben (balról jobbra) az alábbi munkahelyek voltak egy sorban, 
egymástól néhány méter távolságra: Nyugati útvonal-irányítói (W) szektor radar- és FPB-
pultja, Keleti útvonal-irányító szektor radar- és FPB-pultja (E), bevezető irányító (APP) radar- 
és FPB-pultja, repülésvezetői (SV) pult, és egy leszállító radarpult (PAR). A munkaterem 
képe a 84. és a 85. ábrán, a radarernyő képe a 86. számú ábrán látható.  
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84. ábra 

SZIGMA- rendszerrel felépített irányítói munkaterem Ferihegyen, 1981-ben171 
 

 

 
85. ábra 

SZIGMA rendszerrel felépített bevezető irányítói munkaterem Ferihegyen, 1981-ben. A képen ifj. Koltai 
László és Hámori Miklós látható172 

 
 
 

                                                
171 A repülésirányítás műszaki fejlődése c. rövidfilm, KÖZDOK-18207 
172 MTI Fényképtára, Budapest 
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86. ábra 

A SZIGMA rendszer által szolgáltatott radarkép a bevezető irányításnál173 
 
 Az irányítóközpont számára a radaradatokat a már bemutatott kőris-hegyi, illetve 
püspökladányi radarállomások szolgáltatták, amelyek mikrohullámú átvitellel érkeztek 
Ferihegyre. Az eredeti elképzelés szerint a bevezető irányítás számára is a két távolkörzeti 
lokátor jeleit jelenítették volna meg, amelyet 1000 méteres magasság felett használhattak 
irányítás céljára. Sajnos, az SSR adatoknak az indikátorernyőn való megjelenítésére csak az 
útvonal-irányító pultokon volt lehetőség, a bevezető irányítóén nem. Így –jobb híján- az új 
munkateremben is a sötétszobából jól ismert, Nixi-csöves kijelzőt alkalmazták.  
 
 A SZIGMA- rendszert 1980. október 29.-én Vlagyimir Koblov, a Szovjetunió 
rádióipari miniszter-helyettese adta át ünnepélyes keretek között. A nyolc évig tartó munka 
gyümölcseként megszületett új rendszer tesztüzeme decembertől februárig tartott, ezen belül a 
munkateremben 1980. december 1-16. között, az Útvonalirányító Osztály állománya éles 
gyakorló üzemet végzett az új rendszeren, amely komolyabb hibákat nem tárt fel.174 Ezután 
vehették végleg birtokba a légiforgalmi irányítók az új technikát.  
 

A „Sziklában” 1981. január 05.-én kezdődött meg az új berendezések használata, és 
így a légiforgalmi irányítás ismét kiköltözhetett a hegy alól a napfényre, a panelépület 
második emeletére. Az új technika alkalmazása azonban nem váltotta fel az eddigi, a 
légijárművek vezetőinek rádión továbbított helyzetjelentésein alapuló, úgynevezett eljárás-
irányítást. Az irányítóközpontban ekkor két irányítói szektor működött (Kelet és Nyugat), 
melyet három-három légiforgalmi irányító szolgált ki. Közülük a jobboldali volt a tervező 
irányító, aki a rendelkezésére álló repülési terv adatok alapján megtervezte a forgalmat, és 
alapvetően ő egyeztette, koordinálta a forgalmat a szomszédos irányítói szektorok tervező 
irányítóival. Mellette foglalt helyet az úgynevezett végrehajtó irányító, aki a rádiókapcsolatot 
tartotta a légijárművek vezetőivel, és utasításokat adott számukra. Ugyanezen a frekvencián 
dolgozott a baloldalon ülő, úgynevezett radarirányító, aki a radarjelek alapján, a döntéshozó 

                                                
173 A repülésirányítás műszaki fejlődése c. rövidfilm, KÖZDOK-18207 
174 Üzemben az új radarrendszer c. cikk, Légiközlekedés, IX. Évfolyam 1. szám, Budapest, 1981. 01. 05. 
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irányító utasítására átvette egyes légijárművek irányítását, és radar irányszögek, úgynevezett 
vektorok adásával tartotta fenn az elkülönítést közöttük. (87. ábra) A három légiforgalmi 
irányító két, egymáshoz illeszkedő pult előtt ült, melyből a baloldaliban volt a radarernyő (88. 
ábra), a jobboldali mögött pedig a katonai és a polgári adatközlő ült. További két radarpult 
volt még az irányítóközpontban, a katonai hadműveleti teremben. (89. ábra)  
 

 
87. ábra 

A SZIGMA rendszer irányítói munkahelye175 
 

                                                
175 A Magyar Honvédség Egyesített Repülésirányító Főközpontjának (MH EREF) Csapatmúzeuma, Budapest 
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88. ábra 

Az útvonalirányítás által használt radarkép176 
 
 

 
89. ábra 

A SZIGMA- rendszer katonai munkahelye177 
 

                                                
176 A repülésirányítás műszaki fejlődése c. rövidfilm, KÖZDOK-18207 
177 A Magyar Honvédség Egyesített Repülésirányító Főközpontjának (MH EREF) Csapatmúzeuma, Budapest 
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 A Bevezető irányításnál –ahol előzőleg már volt radar, tehát biztosítani kellett a 
radarirányítás folytonosságát-, az új technika és munkaterem átvétele után úgynevezett 
párhuzamos üzemet tartottak. Ez azt jelentette, hogy a légiforgalmi irányítók az új 
munkateremben, az új technikát használták, de egy külön asztalon ott volt az AR-1-es 
indikátora is. Így a SZIGMA üzemzavara esetén kiesés nélkül folytatni lehetett a munkát, a 
régi, jól bevált technikával. (90. ábra) 
 
 

 
90. ábra 

Párhuzamos üzem. A légiforgalmi irányítók már a SZIGMA pultja előtt dolgoznak, 
de a háttérben még ott látható az AR-1-es indikátora. A képen Bózsa István és Pósa Gyula látható178 

 
 

A „Sziklában” 1981.-ben létrejött az Egyesített Repülésirányító Főközpont (EREF).179 
Létrehozásának alapvető célja az volt, hogy egy helyre, egymás közvetlen közelébe 
kerüljenek azok a polgári és katonai szolgálatok, amelyeknek együttműködése 
elengedhetetlenül fontos a légiforgalom zökkenőmentes fenntartása érdekében. Ezért az 
EREF tartalmazta a kereskedelmi repülések számára az útvonalirányítást, (melyet 
szaknyelven Area Control Centre-nek, ACC-nek hívnak), a sport- és kisgépes repülések 
számára a Közforgalmon kívüli repülésirányító csoportot, közismertebb nevén a „Kisgépes 
irányítást”, majd 1991. május 02.-tól a helyébe lépő Repüléstájékoztató Központot180 (Flight 
Information Centre, FIC), valamint a katonai repüléseket koordináló, katonatisztek által 
ellátott szolgálatot. (Az előző két szolgálat személyi állományát 1973. január elsejei 
megalakulása után a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság biztosította, ahol a szervezeti 
egység neve Útvonalirányító Osztály, majd 1985.-től Körzeti Irányító Központ volt.181) 

 
A szolgálat elhelyezésének szociális körülményei eléggé „katonásak” voltak. 

Öltözőként egy különálló emeletes faház, egy barakk szolgált, ebédelni pedig az OLP 
épületének tiszti étkezdéjébe kellett átjárni, ahol kiskatonák szolgálták fel az ételt. Hétköznap 

                                                
178 Pósa Gyula magángyűjteménye, Budapest 
179 17/1981. (VI.9.) Minisztertanácsi Rendelet 
180 12/1991. Főosztályvezetői Utasítás, LRI Légiforgalmi Főosztály, Budapest, 1991. április 30, Fülöp János 
181 14/1984. Sz. Igazgatói Utasítás, Légiforgalmi és Repülőtéri Ig., Budapest 1984. december 27, Sárospataki 
Zoltán 
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helyben főztek, viszont hétvégén a Petőfi Laktanyából érkezett a legénységi ebéd, ami 
általában szegényesre sikeredett. 

 
Hamar kiderült, hogy a „Sziklában” a két légiforgalmi irányítói szektor kevés, már 

nem bírja el a lassan, de biztosan növekvő forgalmat. Sárospataki Zoltán, az LRI igazgatója 
1982.-ben felterjesztéssel fordult a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Légügyi 
Főosztályának vezetőjéhez, Farkas Endréhez, amelyben kérte, hogy engedélyezzék egy 
harmadik szektor kiépítését is.182 Válaszában a főosztályvezető akkor elutasította a kérést,183 
azonban két év múlva végre megérkezett az engedély a fejlesztésre.184 Ez alapvetően a II. 
emelet belsőépítészeti átalakítását, valamint a radarpultok átépítését jelentette.185 Ennek során, 
először a BIK műszaki szolgálat (mely a radarrendszer műszaki fenntartását végezte) 
vezetőjét, átköltöztették az első emeletre, a raktárt és a vizesblokkot megszüntették, valamint 
elbontották a közlekedő falának egy részét. Az így nyert, viszonylag nagy terem lett a 
hadműveleti terem, és ezután a régi hadműveleti termet összenyitották az addigi polgári 
irányítóteremmel, aminek eredményeként kialakult egy 90 négyzetméteres (18*5m) polgári 
irányítóterem. Ebben a teremben négy KDP-pult volt található, amelyből az eredetileg is 
polgári célokra használt, a bejárattól nézve harmadik és negyedik pultok mellett, a másodikat 
is polgári célokra alakították át, ezzel megoldódott a harmadik, úgynevezett Déli irányító 
szektor kérdése. A negyedik KDP-pult továbbra is a honvédség rendelkezésére állt. Az 
átépítésben a RISZ radar üzemeltető csoport munkatársai –saját szakmai továbbképzésüket is 
szolgálva- tevőlegesen részt vettek. 
 
 A pultok átalakítása alapvetően a három fős munkahelyről a kettőre történő átállást, 
vagyis a döntéshozó irányító és a radarirányító munkájának összevonását, valamint a 
járatnyilvántartó szalagok tárolására szolgáló pultoknak (FPB) a radarpultok bal oldalára való 
áthelyezését jelentette. Az FPB pult és a radarpult mintegy 40 fokos szöget zárt be egymással. 
Az FPB pult előtt ült a tervező irányító, aki a pulton, a légijármű tervezett útvonala alapján 
helyezte el az úgynevezett járatnyilvántartó szalagokat, amelyek a repülés legfontosabb 
adatait tartalmazták. A radarberendezést a radarirányító még csak háttér-információként, 
illetve egy-egy konkrét konfliktushelyzet feloldásához, két légijármű „kikerültetéséhez” 
használta. 
 

Az átépítés után a második emelet képe jelentősen megváltozott, amint azt már nem 
csak a korabeli tervrajzok őriztek meg186, hanem mindazok emlékezete is, akik a központ 
1999.-es bezárásáig itt dolgoztak, ugyanis ezután már nem végeztek ilyen mértékű átalakítást 
az épületben (91. ábra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
182 1/3048/1982. Iktatószámú levél, Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság, Budapest, 1982. 
183 263869/1982. sz. KPM levél, Budapest, 1982. október 26, Farkas Endre 
184 462712/1984. sz. KPM levél, Budapest, 1984. december 22, Farkas Endre 
185 2.2/2011/1984. sz. levél, LRI Útvonalirányító Osztály, Budapest, 1984. december 10, Dr. Voit Erik 
186 RISZ Irányító épület részleges átalakítási terve, LRI, Budapest, 1982, Dóka Imre LRI Főépítész 
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 Kommunikációs műszak    Honvédségi hadműveleti terem 
 
                  
           
 
 Közlekedő 
 
      Polgári irányítóterem   
 
 
 
 
 

91. ábra 
Az EREF panelépülete II. emeletének vázlatos alaprajza 

 
 

Az új irányítóteremnek, szaknyelven „munkateremnek”, sőt, az egész 
irányítóközpontnak volt egy különös hangulata. A munkateremben lévő műszaki 
berendezéseket hűtő ventillátorok állandó, monoton zúgása, a nagy, üvegezett bejárati ajtó 
minden nyitáskor- záráskor oly jellegzetes zaja, a kihangosított rádiók hangja, telefonok 
csöngése, az állandó félhomály, mindez egy oly jellegzetes, semmihez sem hasonlítható 
légkört hozott itt létre. (A munkaterem vázlatos berendezését a 92. ábra mutatja). A 
személyzet ekkor már ötcsoportos munkarendben dolgozott, ami azt jelentette, hogy 12 óra 
nappalos szolgálat (07-19 óra) után 24 óra pihenő járt, majd másnap este következett egy 12 
órás éjszakás szolgálat (19-07 óra), amit 72 óra, azaz három nap pihenő követett. Az öt 
csoport (melyet A, B, C, D, E betűkkel jelöltek) élén a csoportvezető állt, aki a legrégebbi, 
legtapasztaltabb légiforgalmi irányítók közül került ki, és személye, személyisége 
meghatározta az egész csoport munkáját. Az ő feladata volt a csoport irányítása, a szakmai 
munka szervezése és ellenőrzése, a csoporton belüli adminisztratív ügyek intézése (pl. 
szabadságolás), a csoportban dolgozók véleményének képviselése a csoportvezetői 
értekezleteken, (mely a központ döntéshozó értekezlete volt). Így mind az öt csoport egy-egy 
zárt közösség volt, saját belső szabályokkal, szokásokkal, megannyi szokásjoggal.  Egy-egy 
új, fiatal kollégának hosszú évek alatt végig kellett járnia a ranglétrát, mire rangidős irányító 
lehetett. Közülük választották ki a csoportvezetőt és helyettesét, még a többi rangidős irányító  
(általában 3 fő) távollétükben látta el a munkateremben a repülésvezetői (Supervisor, SV) 
feladatokat. (Az SV feladata volt operatív szinten az irányítói munka felügyelete, kereteinek 
meghatározása, a különleges események kezelése). A hosszú évek alatt az is többször 
előfordult, hogy egy-egy fiatal munkatárs nem tudott beilleszkedni az itteni közösségbe, és 
néhány hónap után távozni kényszerült. A szolgálati beosztásból eredő, viszonylag sok 
szabadidőt is sokszor együtt töltötték a kollégák: kirándulás, strand, bográcsparti, foci, vagy 
éppen családi ház építése szerepelt a programban. Az előre jól tervezhető szabadidő terhére 
sokan vállaltak másodállást is, például a Magyar Televíziónál, a TV Híradó stábjaiban.  
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92. ábra 
A munkaterem vázlatos berendezése 

 
Nem volt egyszerű dolog a bejutás az EREF épületébe. Az itt dolgozók úgynevezett 

„munkaadói igazolványt” kaptak az LRI-től, és csak ezzel léphettek be a panelépület 
udvarára. Itt az őrség számára le kellett adniuk a munkaadói igazolványt, és cserébe 
felvehették az úgynevezett „EREF igazolványukat”, amellyel már bemehettek az épületbe, és 
amelyet viselniük kellett benntartózkodásuk ideje alatt. (Ez az egész beléptetési rendszer 
egészen 1990. december 31.-ig érvényben volt, és ezután már az LRI személyi azonosító 
kártyája, úgynevezett „Polaroid kártyája” jogosította fel az állományt a belépésre).187 És ha 
már benn tartózkodott valaki, akkor viselkedésére és megjelenésére szigorú szabályok 
vonatkoztak. Hogy mi mindent írtak elő az akkori szabályok? „(...) A zakót a munkateremben 
viselni nem kötelező, de amennyiben a hőmérsékleti viszonyok az ingben tartózkodást nem 
teszik lehetővé, a zakó viselése mind a munkateremben, mind pedig az étkezési átjárás esetén 
kötelező! (...) A munkateremben, valamint az étkezdében zokni nélkül illetve papucsban 
tartózkodni, illetve ily módon közlekedni tilos! (...)”188 
 

Az újonnan létrejött hadműveleti teremben helyezkedett el a közforgalmon kívüli 
repüléseket kezelő, ún. kisgépes szolgálat, valamint az EREF katonai szolgálata, amelyet a 
váltásparancsnok irányított. A katonai szolgálat koordinálta a különböző katonai repülőterek 
közötti katonai forgalmat, továbbították a polgári repülésekről szóló adatokat a légvédelmi 
rendszer számára, sőt, a Szovjet Déli Hadseregcsoport kivonásáig, 1991. júniusáig még egy 
szovjet katonai összekötőtiszt is szolgált itt. A váltásparancsnok munkáját a koordináló 
főtiszt, illetve további tisztek és polgári alkalmazottak (adatközlők) segítették.  

 
A Közforgalmon kívüli repülésirányító csoportot munkahelye, pultja alapvetően 

három részből állt: középen helyezkedett el egy műszaki blokk, amely a katonai intercom-
rendszer „Regina” fantázianevű telefonos kezelőegységeit, valamint számítógép-monitorokat 
tartalmazott. A két szélső blokkban volt a Nyugati, illetve a Keleti szektor-munkahely. Itt 
egy-egy FPB, valamint alatta a rádió-távvezérlő készletek, illetve a polgári intercom-rendszer 
kezelőkészletei helyezkedtek el. Az FPB mellett, mindkét szektorban volt egy világító 
kapcsolókból kiépített izzólámpa-sáv, ahol minden, az ország területén található lőtérnek, 
egyéb veszélyes légtérnek és repülőtérnek volt egy-egy kapcsolója. Ezeket a lámpákat 
aszerint kapcsolták fel és le, hogy az adott légtér, repülőtér éppen üzemelt-e, vagy sem. Mivel 

                                                
187 5/1990. sz. Központvezetői Utasítás, LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1990. december 19, Dr. Voit Erik 
188 3/1990. sz. Központvezetői Utasítás, LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1990. október 11, Dr. Voit Erik 
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az itteni szolgálat elkülönítést nem biztosított a légijárművek között, ezért a járatnyilvántartó 
szalagokat természetszerűleg nem is jelentőpontok szerint csoportosítva helyezték el az FPB-
n, hanem általában a repülés jellege szerinti bontásban (átrepülő, helyi, aktív). Itt érdemes 
megjegyezni, hogy ez a szolgálat csak 1981.-től használt járatnyilvántartó szalagokat, előtte 
(1965.-től) minden adatot egy A4-es formátumú lapokból álló repülési listán vezettek. Az itt 
dolgozó szakemberek 1965-1981. között nem is tartottak rádiókapcsolatot a légijárművekkel, 
csupán telefonon vették a repülőterekről az indulási és érkezési adatokat, amit aztán 
továbbítottak a légvédelem, illetve a katonai repüléseket koordináló szolgálat felé. 1981.-től, 
már az új elhelyezésben, a panelépület II. emeletén található hadműveleti teremben lévő 
munkahelyen, a kisgépes szolgálat számára is rendelkezésre állt kettő darab rádió berendezés. 
Ezek egyike az Országos Mentőszolgálat URH hírláncának egy készüléke volt, amivel a 
levegőben tartózkodó mentő légijárművekkel lehetett rádiókapcsolatot tartani, a másik pedig 
az Országos Vízügyi Hivatal hírláncához kapcsolódott, és az ár- és belvízvédelemmel 
kapcsolatos repülések során volt használható. 1991.-től már ez a szolgálat is rendelkezett 
kettő darab, távvezérelt, valamennyi rádióval felszerelt légijárművel történő kapcsolattartásra 
alkalmas rádió berendezéssel. Ezek közül az egyik, a Keleti repüléstájékoztató szektor 
számára 125.900. MHz-en Kékestetőn, a másik a Nyugati repüléstájékoztató szektor számára 
126.900 MHz-en Kőris-hegyen került telepítésre adóvevő berendezés.189 (A frekvenciák 
később 133.000 MHz-re, illetve 125.500 MHz-re változtak). Így ettől az időponttól kezdve, a 
szolgálat folyamatos és aktuális tájékoztatást tudott nyújtani a közforgalmon kívüli 
légiforgalom számára a meteorológiai viszonyokról, az üzemelő katonai légterekről és 
kisgépes repülőterekről, egyéb forgalomról, valamint ő maga is be tudott szerezni egy sor 
információt a légijárművek vezetőitől (93. ábra).  
 

 
 

 
93. ábra 

A Közforgalmon kívüli repülésirányító csoport munkahelye. A képen Győrfi János látható190 
 
 

                                                
189 M.4.4/2557/1990. ikt. sz. levél, KPM Légügyi Igazgatóság, Bp, 1990. november 15, Darida Tamás 
190 A Magyar Honvédség Egyesített Repülésirányító Főközpontjának (MH EREF) Csapatmúzeuma, Budapest 
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 A SZIGMA rendszeren jelentős fejlesztést hajtottak végre 1985.-ben, amikor a 
digitális rész jelfeldolgozó és megjelenítő egységeit mikroprocesszoros vezérlésűvé építették 
át az LRI szakemberei. Mivel az akkori gazdaságpolitikai rendszerben az LRI nem fizethetett 
közvetlenül a saját dolgozóinak a fejlesztőmunkáért, ezért megbízta fővállalkozóként a 
fejlesztéssel a Tarnamérai Lenin MGTSZ KOMPLEX Ipari és Szolgáltató Szövetkezeti 
Szakcsoportját.191 A „szakcsoport” pedig megbízásos szerződéssel alkalmazta az LRI 
munkatársait... Az átépített rendszer használatára a hatósági engedélyt 1986. január 06.-án 
adta ki a Légügyi Igazgatóság.192 Ennek eredményeként az addig ún. buszrendszerre felfűzött 
(ahogyan akkor mondták: „főcsatornás”) SZPI indikátorok önálló, autonóm működésű 
egységekké váltak, és az addigi 8 helyett 64 céljelet lehetett egy időben követni. 
 
 A Ferihegyi repülőtéren létesített irányítóközpontban már a tesztüzem alatt 
nyilvánvalóvá vált, hogy a távolkörzeti radarállomások jeleinek felhasználása a bevezető 
irányítás céljaira elég távol áll az optimális megoldástól. Mivel az AR-1-es radar ekkor már 
egy tizenöt éves berendezés volt, hosszú távon nem igazán lehetett alapozni a használatára. 
Így sürgősen dönteni kellett egy új közelkörzeti radarállomás megvásárlásáról, amely a 
bevezető irányítást ellátja céljelekkel. Addig pedig maradt a korlátozottan használható 
távolkörzeti jelek megjelenítése, valamint a párhuzamos üzemből megörökölt, a SZIGMA 
mellé telepített AR-1-es indikátor együttes használata. 
 

A Ferihegyre telepített két útvonalirányítói munkahelyet sohasem használták, mivel az 
útvonalirányítás továbbra is a „Sziklában” maradt, így pultjai sokáig árválkodtak az új, tágas 
munkateremben. A repülésvezető számára is inkább zavaró tényező volt az indikátorernyő, 
amely hasznos helyet foglalt el más, számára fontosabb berendezésektől.   
 
 Összességében elmondhatjuk, hogy a magyar légiforgalmi irányítás történetében a 
SZIGMA rendszer megvásárlásával történt először kísérlet arra, hogy egy egységes, átfogó 
technikai fejlesztést hajtsanak végre az irányításnál. Az elképzelés haladó szellemű és előre 
mutató volt, a kivitelezés azonban már kevésbé. Elsősorban politikai okokból ránk sóztak –
pontosabban „magunkra sózattunk”- egy olyan radarrendszert, ami nem létezett azelőtt, és így 
bátran kijelenthetjük, hogy a magyar állam pénzén fejlesztették ki azt a szovjet gyártók. (Ezt a 
rendszert egyébként Magyarország kivételével soha, senki nem vásárolta meg).  A magyar 
politikai elit döntött a gyártó kiválasztásáról, tisztán politikai szempontok alapján, ezzel közel 
két évtizedre kényszerpályára állítva a műszaki fejlesztést és az üzemeltetést.  
 
 Összegzésül elmondhatjuk, hogy a SZIGMA rendszer megvásárlásával végre radart 
kapott az útvonalirányítás, vagyis a megoldás a semminél több volt, de az ideálistól, a kor 
technikai színvonalától nagyon messze állt a rendszer. A vásárlási szerződés aláírásától az 
átadásig eltelt nyolc év alatt nagyon sokat változott a repülés és a repülésirányítás, így az 
igények is, amit viszont alig-alig tudtak követni a leningrádi gyártók. 
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                
191 F.7.3 /137/ 1985. Ikt. sz. Levél, LRI Radar Osztály, Bp, 1985. február 19, Umann Tamás 
192 F.7.3 /258/ 1986. Ikt. sz. Levél, LRI Radar Osztály, Bp, 1986. március 05, Umann Tamás 
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VIII. Felépül az új irányítótorony 
 
 
 

A már említett ferihegyi nagyberuházás a repülőtér és a légiforgalmi irányítás jelentős 
korszerűsítését, bővítését tűzte ki célul, amely –többek között-, új utasforgalmi épület és 
futópálya építését is tartalmazta. Ez utóbbira azért is egyre nagyobb szükség volt, mert a régi, 
a negyvenes évek végén épült futópálya felülete elhasználódott, a karbantartása, javítása, 
sokszor szó szerinti foltozgatása egyre nehezebben volt megoldható az éjszakai üzemszünetek 
alatt. A pálya teljes felújításra szorult, amihez viszont hosszú hónapokra le kellett zárni a 
forgalom elől. Mindez viszont csak úgy volt kivitelezhető, ha már létezik egy új pálya, ahová 
addig a forgalmat átterelhetik.  
 
 A bővítés, az új futópálya, illetve utasforgalmi épület számára csak Ecser irányában 
állt rendelkezésre megfelelő beépítetlen terület, így az új létesítmények 3-4 kilométeres 
távolságban épültek fel. Mindez azt is jelentette, hogy a repülőtér súlypontja jelentősen 
eltolódott, a régi irányítótoronyból már nem lehetett belátni az egész repülőteret, sem a 
távolság, sem pedig a domborzat miatt. Ugyanakkor az irányítótoronnyal szemben támasztott 
legelemibb követelmény, hogy abból –jó idő esetén- az egész repülőteret beláthassák az 
irányítók. (A beláthatóság kritériuma, hogy ülő helyzetben az irányító legalább 2.5°- 3° szög 
alatt lássa mindkét futópályát.) 
 

Ilyen körülmények között kezdődött meg a repülőtér bővítése, melyhez először is 
tervek kellettek. Ezek nagyobb részét –így az új irányítótoronyét is- a budapesti székhelyű Út- 
és Vasúttervező Vállalat, az UVATERV készítette 1972-77. között. Minderre már igencsak 
szükség volt, azért is, mert a Főépületben található régi irányítótoronyot szép lassan kinőtte az 
irányító szolgálat, amely évről- évre nagyobb forgalmat kezelt (94, 95. ábra). A torony 
terveinek elkészítését az UVATERV egy fiatal építésze, Nieder Iván kapta feladatul.  
 
 



 108 

 
94. ábra 

Munkában a légiforgalmi irányítók a régi irányítótoronyban. A fényképen Fülöp János és Pósa Gyula 
látható193 

 
 

 
95. ábra 

Lassan kicsinek bizonyult a régi irányítótorony. A képen Csarnóy Péter és Lengyel Zsolt látható194 

                                                
193 MTI Fényképtára, Budapest 
194 MTI Fényképtára, Budapest 
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 A feladat nem volt egyszerű, például azért, mert Magyarországon önálló, nagy 
repülőtéri irányítótornyot még soha, senki nem tervezett, így nem igazán volt honnan ötletet 
meríteni. Ezért Nieder Iván több külföldi repülőtér irányítótornyát is meglátogatta, illetve 
hosszasan konzultált a légiforgalmi irányító szolgálatot biztosító Légiforgalmi és Repülőtéri 
Igazgatóság (LRI) illetékes vezetőivel, szakembereivel. Ezek alapján már tisztázódott néhány 
olyan alapfeltétel, aminek nyomán meglehetett kezdeni a tervezést. 
 
 Ilyen alapvető feltétel volt például, hogy az irányítótornyot a bővített repülőtér 
súlypontjában, a leendő 2-es Terminállal szemben kell elhelyezni. Ez a terület egyébként több 
szempontból is optimális helyszínnek bizonyult: a két futópálya között jó rálátást biztosít a 
pályákra és a gurulóutakra, viszonylag közel van az új utasforgalmi épülethez, így annak 
előtere, a repülőgépek állóhelyei is jól beláthatóak, ráadásul egy kis domb is található itt, így 
annak tetejére építhető a torony. (Ezt a helyet szaknyelven a terület uralgó pontjának nevezik.) 
 
 Miután már ismert volt a helyszín, a következő lényeges kérdés az épület 
magasságának meghatározása volt. Ehhez ismerni kellett egy másik alapfeltételt, nevezetesen 
azokat a nemzetközi előírásokat, amelyek arról rendelkeznek, hogy milyen szögben kell 
rálátnia a toronyban dolgozó személyzetnek a repülőtér egyes területeire.  
 
 Nem szóltunk még egy további, igen lényeges alapfeltételről: nevezetesen a beruházási 
költségekről. A Ferihegyi repülőtér fejlesztési tervében az Állami Tervbizottság 286 millió 
Forintot hagyott jóvá erre a célra (1980.-as árakon számolva), a konstrukciót tehát ehhez 
kellett igazítani.  
 
 Végül tisztázódott a leglényegesebb kérdés is, hogy pontosan milyen szolgálatokat, 
helységeket, irodákat kell elhelyezni az új épületben. Eszerint szükség van egy körkörös 
kilátást biztosító munkateremre, a meteorológus számára egy szintén körkörös kilátást nyújtó 
észlelő teraszra, öltözőkre, pihenőszobákra, irodákra, műszaki helységekre, és itt kap majd 
helyet a világ távoli sarkaiban járó repülőgépekkel rövidhullámon kapcsolatot tartó Budapest 
Rádió is. Az előirányzott anyagi forrás lényegében ezek kivitelezésére volt elegendő. Az 
építés egy későbbi ütemében itt szerették volna elhelyezni a repülőtér mintegy ötven 
kilométeres körzetének légiforgalmát irányító Bevezető irányítást, valamint az ország felett 
átrepülő légijárműveket irányító Útvonalirányítást is.  
 
 A funkciók és a kiindulási feltételek ismeretében immár meg lehetett keresni a célnak 
legjobban megfelelő épületfajtát. Első közelítésben két hagyományosnak tekinthető megoldás 
jöhetett szóba: egy tulajdonképpeni toronyház felépítése, illetve egy vasbeton csőtorony 
építése.  
 
 A műszaki célokra szolgáló toronyházak építésének technológiája Magyarországon a 
televíziózás hőskorában forrt ki igazán. Az ilyen épületek szép példája az 1957.-ben átadott 
Széchenyi- hegyi 11 emeletes, illetve a Kékesen 1960.-ban épült, tíz emeletes tévétorony (ma 
Hegycsúcs Szálló). Ezek jellemzője, hogy vasbeton vázuk és téglából készült faluk van, 
melyet kívülről terméskő borít. Az épületek valamennyi belső helysége egyszerre készült el, 
legfeljebb nem rendezték be azokat. A későbbi bővítésre ez az épülettípus korlátozottan ad 
csak lehetőséget: a fejlesztés tulajdonképpen az üresen hagyott helységek beépítését jelenti.  
 
 A vasbeton csőtornyok építése szintén a televíziózáshoz kapcsolódik: Magyarországon 
1963.-ban, a Tokaj melletti Kopasz-hegyen épült fel az első ilyen televízió-adótorony, mely 
az elmúlt évtizedekben uralkodó megoldássá vált. A tv-tornyok ún. csúszózsalus 
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technológiával épülnek, melynek lényege, hogy a gyűrű alakú külső és belső zsaluzatot 
folyamatosan tolják felfelé, így érik el a kívánt magasságot. Az adótornyokban a felső 
emeleteken teraszok vannak, illetve itt helyezkednek el a különböző adótermek, kiszolgáló- és 
szociális helységek. Ennek a toronytípusnak a jellemzője, hogy jentős magasságot is el lehet 
vele érni, ugyanakkor viszont erősen korlátozott számú helységet lehet csak elhelyezni benne, 
kör keresztmetszete és behatárolt átmérője miatt. Utólagos bővítése szinte lehetetlen feladat. 
 
 A fenti jellemzésekből hamar kitűnik, hogy igazából egyik építészeti megoldás sem 
volt megfelelő az új irányítótorony számára: a legnagyobb problémát a jelentős mértékű 
bővíthetőség hiánya okozta. A szükséges magasság (körülbelül ötven méter) elérhető lett 
volna egyszerű toronyépülettel is, de ennek költsége (mivel értelemszerűen az alsó, 
kihasználatlan szinteket is meg kellett építeni) messze túlhaladta volna az előirányzatot. 
Csőtorony gond nélkül építhető ilyen magasságra, itt viszont a legnagyobb problémát az 
okozta, hogy a „csőben” csak az első ütemben tervezett helységek fértek volna el, a Bevezető-
, és Útvonalirányítás számára egy külön, egy-két emeletes épületet kellett volna felhúzni a 
torony mellé. Ez viszont eleve lehetetlenné tette az egységes épületgépészeti kialakítást, a 
szociális helységek közös használatát, vagyis a bővítés során mindenből újat kellett volna 
építeni.  
 
 Ebben a helyzetben tehát egy új építészeti megoldást kellett keresnie Nieder Ivánnak, 
amit hamarosan meg is talált. Egy olyan konstrukció formájában, ahol a toronyépület két fő 
funkciója kettéválik: elkülönül a tartó-funkció, vagyis az egymás feletti emeletek összetartása, 
és az elhelyezési funkció, vagyis a szükséges helységek befogadása. 
 
 Az építészmérnök elgondolása szerint két vasbeton oszlop, pilon épül, amely egyben 
befogadja a lépcsőházat, a liftaknát és a közműaknákat is. A két pilon közé pedig annyi 
emeletet, szintet függesztenek be, amennyire éppen szükség van. Így elérhetővé válik az a –
más épülettípus esetén elég nehezen elképzelhető- cél is, hogy először a felsőbb emeletek 
épüljenek meg a szükséges magasságban, és később, a bővítéskor az alsóbbak. A 96. sz. ábrán 
láthatóak Nieder Iván első elképzelései, „skiccei” az új épületről. 
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96. ábra 
Ahogyan azt Nieder Iván megálmodta. Az első skiccek az új irányítótoronyról195 

 
 A szerkezeti alapmegoldások tisztázása után következett a részletes tervezés. Az 
épület alapterületét a második ütemben megvalósuló, a Bevezető-, és az Útvonalirányítást 
befogadó munkaterem terület-igénye határozta meg (270 m2 ). Ez egy 18*18 méteres 
négyzettel volt biztosítható, ez lett tehát a szintek alapterülete. A pilonok alaprajzát 
elsősorban statikai megfontolások, mindenekelőtt a csavarás elleni szilárdság igényei 
határozták meg. Ezeknek a feltételeknek legjobban egy közelítőleg háromszög 
keresztmetszetű pilon-alaprajz felelt meg. Az emeletek alapterületének ismeretében most már 
meghatározható volt a szükséges szintek száma: a befogadásra váró helységek három szinten 
fértek el. Az egyes szintekre funkciójuk szerint csoportosítva kerültek a szobák: alulra, a 7. 
szintre a légkondicionáló berendezés, valamint a két pilont összekötő folyosó másik oldalára a 
férfi és női öltöző, a 8. szintre a pihenőszobák, a Budapest Rádió és a kommunikációs 
műszaki helységek kerültek. A 9. szinten helyezték el az irányítótorony vezetőinek 
irodahelységeit, egy teakonyhát étkezővel, a meteorológusok pihenőszobáit, a radartechnikai 
berendezéseket, és a szint közepéről indult felfelé az a csigalépcső, amely az irányítói kabinba 
vezet. (97, 98. sz. ábra). 

                                                
195 Nieder Iván magángyűjteménye, Budapest 
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97. ábra 

Elkészültek az új irányítótorony tervei196 
 
 

 
98. ábra 

A kilencedik szint alaprajza197 
 

 Nem volt egyszerű feladat a torony tetején található „kabin”, a tulajdonképpeni 
irányítói munkahely megtervezése sem. Ennek a kabinnak több, sokszor egymásnak is 
                                                
196 Közlekedési Múzeum fényképtára, Budapest 
197 Közlekedési Múzeum fényképtára, Budapest 
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ellentmondó feltételnek kellett egyidejűleg megfelelnie. Így például a minél jobb kilátás 
érdekében lehetőleg „csupa üveg”-nek kellett lennie, minél kevesebb és vékonyabb oszloppal, 
ráadásul oszlopok csak a külső felületen lehettek, a kabin belső terében nem. Ugyanakkor az 
egész szerkezetnek elég erősnek kellett lennie a külső statikus és dinamikus terhelések (pl. a 
tetejére szerelt ún. gurítóradar megtartása, az erős szél hatása) felvételére. Az acélvázba 
hatalmas üvegek kerültek, így a váz minimális mozgása is az üvegek töréséhez vezethetett. 
További feltétel volt, hogy a kabin alja nem közvetlenül a 9. szint födémjére feküdt fel, 
hanem közöttük még kialakításra került a 10. szint a meteorológus számára, akinek így szabad 
kijárása nyílt az észlelő teraszra. A kabinban (mely így a 11. szint lett) felül el kellett helyezni 
egy kis helységet (12. szint) a légkondicionáló berendezés párásítója számára, valamint a 
gurítóradar nagyfrekvenciás egységei számára. Végül az egész építmény legtetejére került a 
gurítóradar, amely a földön mozgó légijárművek nyomon követését  biztosítja rossz látási 
viszonyok (köd) esetén. Ez a radar pedig nem csak statikus terhelést adott –súlyánál fogva- a 
kabin vázára, hanem a nagy tömegű radarantenna indításakor jelentős dinamikus csavarást, 
illetve a forgás egyenetlenségei miatt vibrációt is.  
 
 A kabin erőtani tervezését –csakúgy, mint az egész irányítótorony statikai terveit- dr. 
Kékedy Pál készítette el. Az aprólékos tervezőmunka eredményeként sikerült egy karcsú 
oszlopokból álló, mégis erős kabint tervezni, amely ellenáll a rá ható terheléseknek. Így 
például a radarantenna indításakor fellépő nyomaték, illetve a vibráció hatását úgy 
csökkentették, hogy a 12. szint tetejét nagy tömegű monolitbetonnal töltötték ki, és ennek –a 
tömegéből adódó- tehetetlensége veszi fel részben a dinamikus erőhatásokat.198  
 
 Az irányítótorony építését 1980.-ban kezdte meg a 21. számú Állami Építőipari 
Vállalat. Első lépésként egy jókora munkagödör készült a leendő épület helyén, és abban 
építették meg az egész építmény vasbeton alaplemezét. Ez egy szabálytalan hatszög alaprajzú 
lemez, amelynek legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az egész torony stabilitását, illetve, 
hogy a két pilontól származó koncentrált erőhatásokat szétossza, és úgy adja át az altalajnak. 
Az esetleges szeizmológiai mozgások elviselése érdekében az alaplemez rugalmas 
kavicságyba került. Mind az alaplemez, mind pedig a legalsó szint, a pince kivitelezésekor 
különös gondot kellett fordítani a szigetelésre, mivel a talajszint alatt alig két méterrel már 
megjelent a talajvíz. A pincében került elhelyezésre –többek között- az elektromos rendszer 
szünetmentes áramforrása, és ide futnak be a gyengeáramú (híradástechnikai) kábelek is. 
(Mindez a szigeteléssel szemben különösen komoly követelményeket támasztott.) A pince 
teteje úgy épült meg, hogy az gépkocsival is járható legyen, és mindez olyan megjelenést 
adott a toronynak, mintha az egy kis dombon állna.  
 
 
  
 
 
 

 

                                                
198 Az új irányítótorony. Magyar Építőipar, Budapest, 1986/5, pp. 299- 301. 
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99. ábra 

Épülnek a pilonok199 
 

  
Az alaplemezre támaszkodva kezdték építeni a két pilont (99. ábra), melyhez az 

országban először (és egyben utoljára) alkalmaztak egy újszerű építészeti megoldást, az ún. 
kúszózsalus technológiát, melynek szabadalma Reiner Endre nevéhez fűződik. A technológia 
alapvetően abban különbözik a széleskörűen használt csúszózsalus technológiától, hogy az 
elkészült, zárt zsaluzatot nem egy darabban, folyamatosan tolják felfelé, a beton kötési 
idejének megfelelően, hanem szakaszosan: minden szakasz megkötése után kétfelé veszik a 
zsaluzatot, daruval feljebb emelik, újra összeszerelik, és folytatódik a betonozás. Így 
lehetőség nyílik bonyolultabb (nem kör) keresztmetszetű építmények betonozására, illetve 
könnyebben lehet kialakítani az ajtók és egyéb áttörések számára a szükséges nyílásokat.200 
Ennek ellenére, maga a technológia rendkívül bonyolult volt, így részben műszaki, részben 
pedig gazdasági megfontolásokból nem alkalmazták többé Magyarországon ezt a megoldást.  
 
 A torony pilonjait egyébként négy méteres szakaszokban betonozták ki, és fala 30 cm-
es vastagságúra készült. A 2.-es Terminál felől nézve, a jobboldali pilonban egy lépcsőház, 
egy személyfelvonó, valamint két közműakna került elhelyezésre, még a baloldaliban egy 
teherlift és két további akna épült. (Ezek közül a gépészeti aknában egy hegesztett vaslépcső 
vezet a földszintig, vészkijárat céljára.) A pilonok teteje nem vízszintes, hanem 30 fokban 
döntött, „csapott”, annak érdekében, hogy biztosítsa az irányítói kabinból ülő helyzetből lefelé 
a 60 fokos látókúpot.  
 
  

 
 
 

                                                
199 Közlekedési Múzeum fényképtára, Budapest 
200 Az új irányítótorony. Magyar Építőipar, Budapest, 1986/5, pp. 301. 
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100. ábra 

Helyükre kerülnek a hetedik szint áthidaló-gerendái201 
 
 

A pilonok elkészülte után, 1981. március 26.-án toronydaruval kezdték el beemelni a 
pilonok közé az egyes szinteket tartó acélgerendákat a Vörös Meteor Sportklub ipari 
alpinistáinak közreműködésével202 (100, 101. ábra). A korabeli szemtanúk szerint nézni is 
rossz volt, ahogyan az alpinisták ég és föld között egy szál kötélen lógva dolgoztak. Először a 
hetedik szint acélgerendái kerültek a helyükre. Egy-egy szintet hét darab I-gerenda tart, 
melyből három darab közvetlenül a pilonokban kialakított, acéllemezzel bélelt fülkébe 
illeszkedik, még a további négyet (elől és hátul kettőt-kettőt) konzollal kapcsoltak a pilon 
falához. Az acélgerendák beemelésével alulról felfelé haladtak, és május 15.-én helyére került 
belőlük az utolsó darab is.  
 
   
 

 

                                                
201 LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1998. augusztus 14. pp. 4. 
202 LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1998. augusztus 14. pp. 4. 
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101. ábra 

Csendélet. Vajon mennyire fújhat ott a szél?203 
 
 

A gerendák beemelése után megkezdődött a födémek kialakítása. A gerendázatra acél 
trapézlemezek, majd vasbeton került, így készült el egy-egy szint padlózata. Az oldalfalak 
előre gyártott vasbeton parapet-elemekből készültek, minden szinten körbefutó, alumínium 
szalagablakokkal, háromrétegű üvegezéssel. A két pilont –melyet már közvetlenül felépítésük 
után körbeállványoztak-, DRYVIT hőszigetelő bevonattal bevakolták, a még el nem készült 
emeletek tartógerendái számára előre kialakított nyílásokat befalazták.204  
 
 Az irányítói kabin –melyet hegesztett acéltartókból készítettek-, egy térbeli 
vázszerkezetet alkot, és nyolc oszloppal támaszkodik a legfelső szint födémjére. A nyolc 
oszlop között alakították ki a meteorológus számára a 10. szintet, az oszlopokon kívüli terület 
lett az észlelőterasz, ahol körbejárva nem csak a felhőzetet figyelhetjük meg, hanem 
megszemlélhetjük a kisvárosnyi területen elnyújtózó repülőtér életét is.  
 
 Közben folyt a 7-9. szintek építése: a külső homlokzatra domborított alumínium 
burkolat került, még belül megkezdődött a könnyűszerkezetes válaszfalak és az álmennyezet 
építése. Az irányítótorony belsőépítésze Bánk András volt, akinek elképzelései nyomán a 
különböző szintek falait eltérő színekre festették, így is segítve a tájékozódást. A 7. szint falai 
sárgák, az ajtói barnák, a nyolcadik szint falai világoszöldek, ajtói sötétzöldek, még a 9. szint 
falai fehérek, a padló és az ajtókeretek kékek, az ajtók narancssárgák lettek.  
 
 A pilonokban található közműaknákban kerültek elhelyezésre az épületgépészeti, 
híradástechnikai és az elektromos vezetékek, amelyek a pincéből vezettek a felsőbb szintek 
felé. Az egyes emeleteken az álmennyezet és a felette lévő szint közötti üregbe építették be a 
vezetékeket. Az irányítói kabin és az alsóbb szinteken lévő műszaki és személyzeti helységek 
légkondicionálást kaptak, amelynek hatásfoka és üzembiztonsága sok kívánnivalót hagyott 

                                                
203 LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1998. augusztus 14. pp. 4. 
204 Az új irányítótorony. Magyar Építőipar, Budapest, 1986/5, pp. 300. 
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maga után csakúgy, mint a beépített alumíniumablakok minősége. A torony épületgépészeti 
tervezője Makovszky Márciuszné, villamos tervezője Vereczkei János volt. 
 
 Az elkészült irányítói kabin tetejére, 47 méter magasságba 1983. április 17.-én egy 
hatalmas autódaru emelte be a gurítóradart, mivel az óriásdarut akkorra már elbontották. A 
radarantennát egy hat méter átmérőjű, fém vázas műanyagburkolat védi az időjárás 
viszontagságaitól, köztük a nem ritka villámcsapásoktól is.  
 
 A kabin üvegezése is különleges technológiát kívánt: 60 dB-es hangcsillapítást, 
torzításmentes kilátást, megfelelő hőszigetelést kellett elérni, aminek biztosításához a 16 
darab négyrétegű, zöldszínű üvegtáblát az NSZK-ból rendelték meg, mert a magyar ipar 
képtelen volt ilyesmit legyártani. Az akkori viszonyokra jellemző módon, az üvegeknek már a 
puszta vételárát is sokallták itthon, de (más megoldás nem lévén), megvásárolták. A 
hazaszállítást viszont már a magyar állami kamionos cégre bízták, és nem fizettek még 
további pénzt a gyárnak csak azért, hogy ő szállítsa le azokat a speciális, párnázott 
teherautójával. Ennek meg is lett az eredménye: a 16 üvegtáblából kettő összetört az úton, 
újragyártásuk és leszállításuk (immár a gyári kamionnal...) többszörösébe került, mintha 
rögtön a gyári szállítást rendelik meg.205 Végül azonban minden jóra fordult, és 1983. 
júniusában beüvegezhették a kabint. Ezzel olyan hangszigetelést sikerült elérni, hogy a 
kabinban a nem egészen egy kilométeres távolságban lévő futópályákon felszálló 
légijárművek maximális teljesítményen dolgozó hajtóműveinek zaját alig-alig lehet hallani. 
(Ez alól csak néhány volt szovjet típus a kivétel, mert például a ma már egyre ritkább Tu-134-
es repülőgép két Szolovjev-D30-as sugárhajtóművének akkora a zaja, hogy annak 
alacsonyabb frekvenciájú komponensei beszűrődnek a kabinba, részben az ablakokon, 
részben pedig a falakon, az épület szerkezetén át. Ilyenkor úgy érzi az ember, hogy remeg, 
morog az egész épület.) 
 
 Miután „szerkezet-kész” lett az irányítótorony, megkezdődött a belső szerelés, a 
bebútorozás és a kabinban az irányítói munkahelyek kiépítése. Az elkészült irányítótornyot 
1983. augusztus 29.-én adták át ünnepélyesen, amikor Obrotka Gyula, a Légiforgalmi 
Főosztály vezetője átvette a kabint Erdei Tamástól, az LRI Főmérnökétől. Másnap, augusztus 
30.-án az éjszakás szolgálat már itt kezdte meg munkáját: egy utolsó ellenőrzés után átvették a 
munkát a régi toronytól, és 20.00 óra után pár perccel már innen adták ki a leszállási 
engedélyt a Malév 881.-es járatának. Bár már heteken át kijártak az irányítók ismerkedni az új 
munkahellyel, mégis nagyon furcsa volt innen irányítani, szokni kellett az új panorámát, a 
megváltozott perspektívákat (102. ábra).  
 
 

                                                
205 Nieder Iván visszaemlékezése, Budapest, 2003. 
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102. ábra 

Elkészült az új irányítótorony206 
 

 
A nyolcszögletű kabinban körben, egy „elvileg” nyolcszögletű pultsor épült, amelynek 

azonban a nyolcadik oldala hiányzik, mert ott van a feljáróként szolgáló csigalépcső. A hét 
pult a repülőtér földrajzi adottságainak megfelelően nyerte el funkcióját, úgy, hogy lehetőleg 
minden munkahelyről a legjobb kilátás nyíljon annak illetékességi területére. Így a 2-es 
Terminál irányába néző pultot kapta a gurító irányítás, az új pálya felé nézőt a torony 
irányítás. Arra az esetre, ha az aktuális széliránynak megfelelően, a város felől érkeztek a 
gépek és Vecsés irányába indultak, (szaknyelven „13-as volt az irány”, vagyis az északi 
irányhoz képest 130 fokos irányban használták a futópályákat), rendelkezésre állt egy további 
toronyirányítói munkahely is, amely az 1-es pálya irányába nézett. Ezt a munkahelyet 
azonban szinte sohasem használták, mivel egyrészt az uralkodó szélirány miatt a 13-as irány 
csak Kb. 30%-ban volt használatos, másrészt (és ez volt a nyomósabb ok) ennek a pultnak az 
elhelyezése, elsősorban a gurító irányítótól való távolság miatt kimondottan rossz volt. A „13-
as” iránynak megfelelő toronyirányítói pultba, valamint a gurítóirányítók elé is beépítettek 
egy-egy monitort a gurítóradar (103. ábra), illetve (a másik irányítói munkahelyhez is) a 
meteorológiai információkat automatikusan megjelenítő, ún. Elecma rendszer (104. ábra) 
számára.  
 

                                                
206 MALÉV, Tóth Béla felvétele 
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103. ábra 

A gurítóradar képe207 
 
 

 
104. ábra 

Az Elecma rendszer monitorjának képe208 
 
 A további irányítói munkahelyeket már a gurító irányítói, illetve a toronyirányítói 
munkahelyek függvényében építették be (105. ábra), hiszen az ezekből való kilátás kérdése 
már nem volt annyira fontos szempont. Így került az irányítótorony munkáját összefogó, ún. 
„Supervisor” (magyarul leginkább szolgálatvezetőnek lenne fordítható, a szakzsargon pedig 
csak „SV”-ként emlegeti) munkahelye a „hátsó”, a Rákoshegy irányába néző pulthoz, még a 
                                                
207 Moldoványi Ákos- Zsille Péter: Égi utakon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987. 
208 Ilku János, HungaroControl, Budapest 
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fényvezérlő pult a Vecsés felé néző irányba. Ez a fénytechnikát vezérlő pult leginkább a 
vasútállomásokon használt Dominó-55. és Dominó-70.-es pultokhoz hasonlított, ahol –
természetesen- a vágányok helyett a gurulóutak és futópályák voltak ábrázolva, és a váltók, 
jelzők helyett a fényeket lehetett ki-be kapcsolni, és ellenőrizni állapotukat (106 ábra).  
 
 

 
105. ábra 

Ezen a felvételen elég jól bemutatható a kabin elrendezése (a kép jóval az átadás után, 1995.-ben készült.) 
Jobboldalt hátul a mellvéddel körülkerített terület a csigalépcső feljárata. Mellette (az óramutató 
járásával ellentétes irányban) egy „üres”, be nem épített pult látható, majd a „13-as” irány esetén 

használatban volt irányítói pult következik. A kép bal felső sarkában található a fényvezérlőpult, majd 
baloldalt elől a gurító irányítói pult, jobboldalt elől a toronyirányítói pult látható. Jobb szélen egy szintén 

„üres” pult helyezkedik el, majd a kép jobb felső sarkában látható az „SV” munkahelye. 
 
 
 
 

 
106. ábra 

Munkában a fényvezérlőpult kezelője209 
 
 

                                                
209 Reprodukció a Ferihegyi repülőtér 1.-es Termináljának II. emeleti folyosóján található tablóról, 2004. 
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107. ábra 

A gurító irányítói munkahely röviddel az átadás után. A képen Kohlrusz Péter és Szalóky Péter látható210 
 
 

 A gurító irányítás pultjánál két irányító dolgozott (107. ábra), szemből nézve a 
baloldali volt a gurító koordinátor, aki megtervezte a forgalmat és a telefonos kapcsolatot 
tartotta a földi egységekkel, mellette ült a gurító irányító, aki rádiókapcsolatot tartva a 
légijárművek vezetőivel, a földi gurulásokat vezényelte. A toronyirányítói pultnál is két fő ült, 
a baloldali volt a toronyirányító, aki a fel- és leszállási engedélyeket kiadta, illetve a repülőtér 
közvetlen környezetében irányította a légijárműveket (108. ábra). Mellette is ült egy 
koordinátor, akinek azonban kevesebb volt a munkája, így néhány év után –a racionalizálás 
jegyében-, módosítottak ezen a felálláson. A torony koordinátor munkáját irányítói 
feladatkörből visszaminősítették irányító-asszisztensi feladattá, mivel az lényegében csak 
adatközlésből állt, döntéseket nem kellett hozni. Rövidesen megérkeztek az első, irányító-
asszisztensi jogosítással és képzettséggel rendelkező lányok (ma már mindannyian 
családanyák), akik megalapozták a torony-asszisztensi szolgálatot. 
 
 

                                                
210 Közlekedési Múzeum fényképtára, Budapest 
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108. ábra 

Munka az új irányítótoronyban. Baloldalon a toronyirányító munkahelye211 
 
 

Újszerű építészeti megoldása és országos jelentősége miatt az elkészült irányítótornyot 
és tervező építészét, Nieder Ivánt felterjesztették Ybl-díjra, mely a magyar építésztársadalom 
legrangosabb elismerése. Végül azonban a díjat mégsem kapta meg az alkotó és műve, mivel 
akkor már befejezéséhez közeledett a 2.-es Terminál építése, és ezt az épületet és tervezőjét 
(aki egyben az UVATERV vezetője volt) is jelölték a díjra, ugyanakkor az Építésügyi 
Minisztérium álláspontja szerint, rövid időn belül nem lehet két Ybl-díjat kiadni a repülőtérre. 
Így csak az egyik alkotás lehetett díjnyertes, és az a 2-es Terminál lett.212 Mindezek ellenére 
az átadás utáni időszakban sűrűn megfordultak a toronyban kisebb-nagyobb létszámú 
delegációk, akiknek „elviselése” olykor nem volt egyszerű feladat (109. ábra). 

 

                                                
211 MTI Fényképtára, Budapest 
212 Nieder Iván visszaemlékezése, Budapest, 2003. 



 123 

 
109. ábra 

Az Állami Tervbizottság népes küldöttsége ismerkedik az új irányítótoronnyal. A képen Fenyvesi Gábor 
és Mihalik Sándor irányítók között Márványi Péter, a Magyar Televízió riportere hajol előre, mögöttük 

Bajkó Erika, a PLH későbbi szóvivője áll213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
213 MTI Fényképtára, Budapest 
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IX. Belépünk a digitális korszakba 
 
 
 

  Bár az AR-1-es analóg radar a maga korában csúcstechnikának számított, azonban a  
hetvenes évek végére eljárt az idő felette. Ezért piackutatás és versenyeztetés után, 1978. 
szeptember 25.-én az ELEKTROIMPEX Külkereskedelmi Vállalat aláírta a szerződést az 
olasz SELENIA céggel egy új radarállomás megvásárlásáról.214 1979.-ben megkezdték az 
LRI szakemberei a Ferihegyi repülőtéren az ATCR-33-as radarállomás telepítését. Ez 
technikai korszakváltást jelentett, mivel az új berendezés már digitális feldolgozó 
rendszereket tartalmazott. Az új radar adóháza az AR-1-es és a KORENY közelébe épült 
(110. ábra). „Mivel az akkori mamut építőipari vállalatoknak a radar épület kis falat volt, 
kisvállalkozás meg nem létezet, nem találtunk kivitelezőt. Ezért a Radar Osztály mérnöki 
állománya építette az épületet (legtöbben már építettek maguknak házat) egy hivatásos 
kőműves és egy villanyszerelő közreműködésével. Az olaszok 1978 szeptember 25-én adták át 
az épület terveit, ezt még honosítani kellett. A tél beálltáig elkészült az épület. Ez volt a 
radarok történetében az első és az utolsó eset, hogy az építészeti munkák időben 
elkészültek”.215  
 

„A probléma ott volt, hogy a szocializmus építésének akkori fázisában olyan piti 
ügyekkel, mint egy száz négyzetmétere épület, az építőipar nem volt hajlandó foglalkozni. (…) 
a radarmérnök tud a vízen járni, kézrátétellel betegeket gyógyít, gyereket csak azért nem szül, 
hogy a feleségének is legyen sikerélménye, pont egy épületet ne tudnánk összehozni? (…) 
Amikor decemberben Rómában Elmi úr, a SELENIA illetékese megkérdezte, hogy állunk, én a 
valóságnak megfelelően azt válaszoltam, hogy lényegében kész az épület. Januárban 
Ferihegyen döbbenten mondta: -De hiszen ez kész van! Szegényt a ’lényegében’ zavarta meg, 
mert Szófiában is ezt mondták, és amire Vitosán ’ténylegesen’ elkészült ( mármint az épület - 
RP) a korábban leszállított berendezést fel kellett újítani, mert elöregedett a raktárban. (…)  

 
Hogy hogyan épült az épület? Dolgozott ott az egész radarcsoport (…) A földelésnek 

olyan árok lett ásva Varga Lajos vezetésével, hogy a verduni lövészárkok elbújhatnak 
mellette. Nem is volt egyetlen villámcsapásunk sem, nem úgy, mint az AR-1-nél. (…) Ott volt 
Szabó Pista, a legendás Kőműves Kelemen. Sokat panaszkodott, furcsa volt neki, hogyha 
hátra nyúlt, mindig ott volt a malter és a tégla a keze ügyében. Ilyesmi korábbi pályafutása 
alatt soha nem esett meg vele. (…)216 
 

                                                
214  „Szerződéskötés az új közelkörzeti radarra” c. cikk. Légiközlekedés, Budapest, 1978. október 30. 
215 Umann Tamás visszaemlékezése, 2003. 
216 LRI Repülőtéri Magazin, Bp, 1998. Január 12, „Az ATCR-33K épületét már készen kaptuk” c. cikk pp. 42. 
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110. ábra 

A SELENIA ATCR-33-as radarállomás217 
 
 
 A radarberendezés abban is új korszakot jelentett, hogy ez már úgynevezett adaptív 
berendezés volt. Az analóg berendezéseknek ugyanis nagy hibája, hogy sok hamis célt 
produkálnak, és ezen sokat javít az adaptív képesség. Ameddig az analóg technikában csupán 
két, kis hatékonyságú megoldási lehetőség (az antenna vételi sugárnyalábja alsó peremének 
szabályzása, illetve az ún. mozgótárgy-indukció, az MTI) jöhet szóba, addig a digitális 
technika tárháza szinte kimeríthetetlen. 
 
 A radarernyőn megjelenő hamis célok forrását négy csoportba sorolhatjuk: 
• Domborzati reflexiók, 
• Angyalok, (A felmelegedő levegő-buborékok, mint egy lencse, megtörik a radar-

sugarakat, és azok a földfelszínről visszaverődnek. Ilyesmi főleg a reggeli, délelőtti 
órákban fordul elő nagyobb pusztaságok, sivatagok felett, de ilyesmi jelentkezik pl. 
Prágában is, a közeli vaskohó csapolásakor. Bár a levegő-tömeg lassan mozog, a 
buborékok „törésmutatója” a légköri turbulencia miatt állandóan változik, így a 
visszaverődött jel spektruma egy nagy sebességű légijárművére emlékeztet, amit az MTI 
nem olt ki.) 

• Meteorológiai zavarok (elsősorban csapadék), 
• Hatótávolságon túli céljelek megjelenése a rendellenes terjedés miatt. 
 

A felsorolt hamis céljelek kiszűrését és a jó felderítési tulajdonságokat az ún. adaptív 
elemek biztosították az ATCR-33-as berendezés számára. (Ez a berendezés képes –
természetesen bizonyos korlátok között- alkalmazkodni a környezeti viszonyokhoz.) A 
radarállomás koaxiális kábelen videojeleket, valamint digitálisan feldolgozott céljeleket is 
továbbított a SZIGMA rendszer számára. Az antenna oldalszög- információit itt már nem 

                                                
217 Tímár Mátyás fényképgyűjteménye, LRI, Budapest 
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analóg szögfüggvényekkel, hanem fordulatonként 4096 digitális irányszög- impulzussal, 
valamint az északi irány impulzusával (North Reference Poulse, NRP) továbbították.  
 
 Az adóházban két szekrénysorban helyezkedtek el az adó-vevő berendezések. Mivel a 
teljes rendszer duplikált volt, ezért mindkét sor tartalmazott egy-egy önálló adó-, vevő-, és 
tápegységet, valamint a terem közepén helyezkedett el egy diagnosztikai egység (111. ábra). 
 

 
111. ábra 

ATCR-33-as radar adóterme 
A bal oldalon az első szekrény az adó-, második a vevőegység, a harmadik, kisebb szekrény a tápegység. A 

terem közepén a diagnosztikai egység, felül pedig a csőtápvonal látható218 
 
 
 Az adó-vevő berendezés teljes kettőzöttsége azt jelentette, hogy az egyik oldal 
meghibásodása esetén a másik oldal teljes egészében és azonnal átvehette a feladatokat, így a 
radarjelek egy pillanatra sem veszhettek el. A kettőzöttség egyúttal lehetőséget biztosított az 
úgynevezett diversity üzemre is.  
 
 A radar S-sávban, 3 GHz frekvencián dolgozott, kimenő impulzus- csúcsteljesítménye 
650 kW volt, melyet egy English-Electric gyártmányú magnetron állított elő (112. ábra). A 
mikrohullámú sugárzást csőtápvonal vezette az antenna és az adó-vevő berendezés között, a 
felső szögállású antennát viszont koaxiális kábel kapcsolta össze az adó-vevővel (113. ábra). 
 

                                                
218 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
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112. ábra 

A 650 kW-os magnetron219 
 
 

 
113. ábra 

A mikrohullámú csőtápvonal, jobboldalt alul egy műantennával220 
 

 
A SZIGMA rendszer említett hiányosságai miatt egyre sürgetőbbé vált egy új 

bevezető irányítói munkahely kiépítése. Az is bizonyossá vált 1984.-re, hogy belátható időn 
belül nem fog kiköltözni a „Sziklából” az útvonalirányítás Ferihegyre. Így tehát annyiban 
egyszerűsödött a kép, hogy a bevezető irányítás számára kell új pultokat építeni, és a többi, 
régi SZIGMA berendezést el lehet majd bontani. Mivel az új radarállomás SELENIA típusú 
volt, kézenfekvő volt a megoldás, hogy ugyanettől a cégtől vásárolják meg a jelfeldolgozó és 
megjelenítő egységet is.  
                                                
219 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
220 Dr. Hetényi László magángyűjteménye, Budapest 
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 A radarállomás jeleit kábelen továbbították a főépület harmadik emeletén lévő 
munkaterembe, amelynek egyik sarkában helyezték el a jelfeldolgozó egység néhány 
szekrényt megtöltő berendezéseit. A teremben a bevezető irányítás KDP pultját elbontották 
(ez alatt a légiforgalmi irányítók egy másik pultról dolgoztak), és helyére telepítették a 
SELENIA modern kivitelű, kék-szürke színű pultsorát. (Ilyen pultsorokból felépített 
munkatermet mutat a 114. ábrán látható, gyári fénykép). A munkateremben egymás mellé 
került (balról jobbra) a TD (Traffic Director), a radarirányító (RC), a tervező irányító (PC), és 
az adatközlő (FD) munkahelye. Ez utóbbi három munkahelyen állandóan dolgozott egy-egy 
fő, míg a TD-t csak nagy érkező forgalom esetén üzemeltették, általában napi egy-két órán át, 
és ez volt egyben a tartalék munkahely is. A munkaterem egy emeletnyi magassága éppen 
elegendő volt a pultok befogadásához, a terem szélessége pedig arra, hogy a pult előtt 
kényelmesen elférjenek az irányítók, hátrafelé pedig ki lehessen húzni a pultokból az 
indikátorernyőt tartalmazó kocsit.  
 

 
114. ábra 

A SELENIA pultrendszerének gyári fotója 
 
 

A rendszer 1986. augusztus 15.-én történt átadása után221, rövid ideig párhuzamos 
üzemben működött a régi és az új technika (115. ábra), majd elbontották a SZIGMA rendszer 
többi KDP pultját, aminek viszont az lett a következménye, hogy egy igen hosszú, részben 
üresen álló munkaterem jött létre, amit függönyökkel próbáltak tagolni. A munkaterem 
festésében, burkolásában igyekeztek a pultok színösszeállítását visszaadni: a szőnyegpadló és 
a mennyezet halványszürke lett, a falak pedig világoskék festést kaptak. A sorból némiképp a 
függönyök lógtak ki, ugyanis az akkori kereskedelmi viszonyok között kékből csak egyféle 
színárnyalatú függöny-anyagot sikerült beszerezni, ami lényegesen sötétebb volt a 
„SELENIA- kéknél”. 
 

                                                
221  „Új fejezet kezdődik az irányítás történetében” c. cikk. Légiközlekedés, Bp, 1986. szeptember 02.  
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115. ábra 

A kép előterében a SELENIA pult, a háttérben a repülésvezető SZIGMA-pultja222 
 
 

 A SELENIA pultba a DDS-80 típusú radarindikátorok kerültek, amelyek alkalmasak 
voltak analóg videojelek és szintetikus, digitális jelek ábrázolására is. Az indikátor ernyője 
szürke színű, kettő másodperces után-világítási idővel rendelkező katódsugárcső volt, 
amelyen külön-külön és együtt is megjeleníthetőek voltak az analóg és digitális jelek.  
 
 Az új rendszer igazi nagy előnye a digitális megjelenítés volt. A radarállomáson 
ugyanis a céljelek feldolgozásának utolsó állomásaként, az integrátor után, találunk egy plot-
extraktor nevű berendezést. Ennek feladata, hogy az eddig még analóg céljeleket digitalizálja, 
és derékszögű (X-Y) koordinátákkal ellátott, keskenysávú átvitelen továbbítható adatokat, 
úgynevezett plottokat szolgáltasson. (Ezt az eszközt a SZIGMA-rendszerben APOI-nak 
hívták.) Az extraktor a SELENIA esetében már kibővült egy következő lépcsővel, a track-
felépítéssel.  
 
 Adatforrásként a rendszer a plottokat használja, amelyek már tartalmazzák az 
összekapcsolt elsődleges és másodlagos radar-információkat is. A radar head processzor 
(RHP) ezekből a plottokból track-eket épít fel, és ezeket továbbítja az indikátorok felé. A 
track nem más, mint az adott légijárműről, a radarantenna egymást követő körülfordulásai 
során érkező plottok rendezett sorozata. Amikor egy új légijármű lép a radar fedettségi 
területére, az első plottot még téves célnak tekinti a számítógép, de mindenesetre meghatároz 
körülötte egy olyan sugarú kört, amin belül (figyelembe véve a légijárművek sebességét) 
kellene majd ismét plotnak érkeznie az adott légijárműről a radar következő körülfordulása 
során. Ha ezen a körön belül tényleg érkezik plot, akkor most már a harmadik 
körülforduláskor nem egy teljes körben, hanem az első két plot által meghatározott útvonalon 
várja a számítógép a harmadik plot felbukkanását. Ha ezt meglátja, akkor már elfogadja a 
rendszer, hogy nem hamis célról van szó, hanem egy új légijármű mozgását látja a radar. 
 
 Az extraktor fontos feladata az elsődleges és az SSR adatok összekapcsolása. Mivel a 
„hagyományos” SSR antenna oldalszög-pontossága gyenge (kb. 5 fok), viszont a távolságot 
sokkal pontosabban méri, mint az elsődleges antenna, ezért az összekapcsolt, úgynevezett 
kombinált céljelek számra az SSR szolgáltatta a távolság-, a primer az oldalszög-adatokat. 
 

                                                
222 Ilku János, HungaroControl, Budapest 
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 A track megjelenítése során, az indikátoron nem csak a helyzetszimbólum, hanem az 
SSR kód, (vagy helyette a hívójel, ha a rendszer ismeri), illetve a légijármű magassága és 
sebessége is látható (116. ábra). A DDS-80-as indikátor digitális céljeleinek ábrázolása a 117. 
ábrán látható. 
 
 
               MAH 600  
               F 260  

 
           o        o         o   

 
116. ábra 

Céljelek megjelenítése az indikátoron 
 

 
 

 
117. ábra 

A DDS-80-as radarindikátor képe223 
 
 
 

 Az irányítói munkahely pultsora három pultból állt. Ebből kettő (a baloldali TD, és a 
középső RC) lényegében egyforma volt, még a jobboldali előtt ült a PC és az FD. A 
jobboldali pult közepén, két oszlopban, egy íves kialakítású tartón sorakoztak egymás felett a 
következő órákban várható forgalom repülésnyilvántartó szalagjai, az érkező légijárművek 
piros, az indulók kék műanyag tartókban. A PC és az FD számára ezen kívül telefonos 
                                                
223SELENIA gyári fénykép, Olaszország 
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intercom- rendszer, a Ferihegyi repülőtér időjárási viszonyait megjelenítő monitor, a Repülési 
Terv Adatfeldolgozó Rendszer (Flight Data Processing, FDP) számítógépének billentyűzete 
és monitora, valamint digitális óra volt beépítve a pultba. Az RC és TD pultjának központi 
helyén természetesen az indikátorcső volt (118. ábra), ezen kívül kettőzött rádió-távkezelő 
egység, intercom telefonrendszer, telepes rádió, óra, az indikátor kezelőszervei és klaviatúrái 
voltak itt elhelyezve. 
 

 
118. ábra 

A radrirányító (RC) munkahelye. A fényképen ifj. Koltai László látható224 
 

 
 A légiforgalmi irányítás biztonságának növelését szolgálta, hogy 1985. augusztusában 
átadták az új SELENIA SIR-7-es SSR radart, amelyet az ATCR-33-as adóépületébe 
telepítettek, és antennáját is az elsődleges radar antennájának tetejére építették fel, így a 
szinkron forgás kérdése eleve megoldódott. Ennek nyomán a KORENY rendszer 
selejtezhetővé vált. 
 

Az új futópálya megépítése nyomán szükségessé vált új leszállító radar telepítése, 
amely képes mindkét futópálya mindkét irányát kiszolgálni. Az LRI 1985.-ben állította 
üzembe az RP-4G típusú, TESLA gyártmányú PAR berendezést (119. ábra) amely 9,3 GHz-
es frekvencián üzemelt. Adóteljesítménye 160 kW volt, és már tartalmazott MTI egységet, 
valamint diversity üzemben működött. 
 
 Az új indikátor a bevezető irányítás munkatermébe került, nagyjából a régi, RP-3F 
indikátor mellé. Külön érdekessége volt, hogy két megjelenítő képernyővel rendelkezett, 
amelyből az egyiket a légiforgalmi irányító nézhette, a másikra viszont egy sötétítő tubus, és 
annak végén egy kamera volt felszerelve. Ez a kamera rögzítette 16 mm-es filmen a 
radarképet. 
 
 A PAR berendezést 1991.-ben szerelték le, miután hivatalosan is megszűnt ez az 
(addigra már igencsak idejét múlt) bevezetési eljárás. 

                                                
224 Tímár Mátyás fényképgyűjteménye, LRI, Budapest 
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119. ábra 

RP-4G leszállító lokátor Ferihegyen225 
 

 
 
 Összességében megállapítható, hogy az olasz SELENIA gyár adaptív 
radarberendezésének átvételével technikai korszakváltás történt a magyar légiforgalmi 
irányításban. Egy olyan, digitális technikát kaptak ezzel a légiforgalmi irányítók, amely 15 
éven át meghatározó eleme volt a bevezető irányítás életének, mindennapjainak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
225 LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1999. május 10. pp. 11. 
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X. Olasz technika a „Sziklában” 
 
 
 
 
 Új fejezet kezdődött az útvoalirányítás történetében, amikor megérkeztek az olasz 
gyártmányú SELENIA radarberendezések. Az új, 350 Km hatósugarú, ATCR-22-es típusú 
radarállomások a régiek helyére, Kőris-hegyre, (1988.)226 és Püspökladányba (1989.)227 
kerültek (120, 121. ábra). Csúcsteljesítményük 1,8 MW, működési frekvenciájuk 1300 MHz 
volt.  Az általuk szolgáltatott jelek a Magyar Posta mikrohullámú láncán érkeztek Budapestre. 
1988.-ig szélessávú, vagyis videojeleket is továbbítottak a központba, ami a KDP egységek 
működéséhez nélkülözhetetlen volt, azonban (a radarállomások cseréjével párhuzamosan) 
ekkor megkezdték az áttérést a kizárólag keskenysávú, vagyis digitalizált céljel- adatok 
továbbítására.228 A SELENIA radarindikátorok már csak kizárólag keskenysávú jeleket 
használtak. Ezzel lehetőség nyílt a mikrohullámú átviteli rendszer sokkal hatékonyabb 
kihasználására, hiszen a keskenysávú átviteli csatornák könnyen csoportba foghatók, 
nyalábolhatók, így számos adatátviteli és beszédüzemű csatorna került mikrohullámú 
átvitelre, ami biztosította a hagyományos, vezetékes átviteli út megkettőzését. (A teljes 
igazsághoz tartozik, hogy a Magyar Posta vezetékes átviteli rendszere olyan rossz állapotú 
volt egészen az 1990-es évek elejéig, hogy azon csak egészen kis sebességű, 2400 bit/sec 
adatátvitel volt elérhető, és gyakoriak voltak az üzemzavarok. Így még a keskenysávú 
adatátvitel számára is a mikrohullámú rendszer volt az egyetlen szóba jöhető, viszonylag nagy 
sebességű és üzembiztos átviteli rendszer.) 
 
 A radarállomások üzemeltetőinek életét olykor igencsak megkeserítette az időjárás. 
Kőris-hegyen az állomás a hegy tetejére épült, oda egyetlen, 16 Kilométer hosszú, keskeny, 
hajtűkanyarokkal tűzdelt üzemi út vezetett fel, amit télen bizony néha napján járhatatlanná tett 
a frissen hullott hó. Ezért az állomáson élelmiszerből, ivóvízből behavazási készletet 
halmoztak föl, és a személyzetet még láncfűrészekkel is felszerelték, hogy a vihartól vagy 
ónos esőtől az útra dőlt fákat el tudják távolítani. Így aztán a műszakváltás kisebb- nagyobb 
megpróbáltatások árán, előbb- utóbb mindig megérkezett terepjáróján az állomásra (122. 
ábra). „(…) Az esti váltás tíz fa eltávolítása árán tud feljutni. (…) A radarállomás udvarán 
közel kétméteres hótorlaszok, tombol a vihar, a földszinti ajtókat nem lehet kinyitni a hó miatt. 
Egyébként áram sincs tegnap óta. Amíg az irányításnak kellett, a dízel áramfejlesztőről ment 
a radar, de éjszakára leállították, így fűtés sem volt. Két reggeli sikerélmény: hét órakor 
’megjön’ a feszültség, és az első emeleti erkélyen át kijutnak az udvarra. (…) A szolgálat 
utasítást kér, hogy az uborka konzervet mihez egyék: az olajos halhoz, az őszibarack 
befőtthöz, a töltött káposztához, vagy a lekvárhoz? Esetleg a négy kilogramm natúr 
zöldborsóhoz? Javasolják, hogy legközelebb az rendelje meg a behavazási tartalékot, aki a 
Műegyetemen fakultatíve gasztronómiát is tanult. (…)229  
 

                                                
226 F.6./1303/1988. sz. levél, LRI Fejlesztési és Beruházási Főosztály, Bp, 1988. május 23, Fris Ferenc 
227 M.4./331/89. sz. levél, LRI Irányítástechnikai Főosztály, Bp, 1989. február 20, Gárdonyi Ferenc 
228 I/2./ ? / 1988. sz. levéltervezet, LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1988. május ?, Tomasovszki Pál 
229 Umann Tamás: „Be voltunk havazva” c. cikke. LRI Repülőtéri Magazin, Bp, 1994/2. szám. pp. 8. 
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120. ábra 

A kőris-hegyi radarállomás antennája és adóépülete230 
 
 

 
121. ábra 

A kőris-hegyi radarállomás adóterme231 

                                                
230 Kőris-hegyi radarállomás személyzete 
231 Kőris-hegyi radarállomás személyzete 
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122. ábra 

Már csak két kilométer, és ott vagyunk...232 
 
 

 Bár a püspökladányi radarállomás sík vidéken épült, így a havazás nem okozott akkora 
gondokat, mint Kőris-hegyen, de a természet itt is szolgált kedves emlékekkel. Ilyen például 
Bambi, az őzbak története. Bambi még kisgida volt, amikor a mamáját elütötte egy traktor. A 
traktoros érző szívű ember volt, hazavitte az elárvult állatot, aki a gondoskodás 
eredményeként lassan felcseperedett a „nevelőszülők” kertjében. A kert így hamarosan kicsi 
lett az állat tartásához, ezért a családnak új „menhelyet” kellett keresnie Bambi számára. 
Mivel az őz az ember közelében nőtt fel, szabadon engedése szóba sem jöhetett, így került a 
jószág a radarállomásra, amelynek hatalmas, körülkerített területén boldogan élhetett. A 
kedves, mindig vidám őzbak hamar belopta magát a dolgozók szívébe, a számára készített 
etetőben mindig várt rá valamilyen finom csemege… 

 
 A távolkörzeti radarrendszer korszerűsítése eredetileg a teljes rendszer cseréjére 
vonatkozott (két távolkörzeti radarállomás, valamint az irányítóközpont), ahogyan azt az 
Állami Tervbizottság 1985. február 20.-án engedélyezte.233 Pénzügyi problémák miatt, 1987.-
ben ezt úgy módosították, hogy csak a két radarállomást cserélik le, és a tervek szerint az új 
állomásoknak olyan formátumú adatokat kellett volna szolgáltatniuk, amelyeket fel tud 
dolgozni a SZIGMA rendszer. A korszerűsítéshez négy szállító, a MARCONI, a RADWAR, 
a THOMSON-CSF és a SELENIA nyújtott be ajánlatot. (Meg kell jegyezni, hogy az LRI 
további két szállítótól, a PHILIPS-től és a TELEFUNKEN-től is kért ajánlatot, azonban ez a 
két cég a szocialista országok elleni, fejlett technika eladását tiltó nyugati embargóra 
hivatkozva elzárkózott az ajánlattételtől.) Ezek értékelése alapján, mind műszaki, mind 
gazdasági szempontból a THOMSON-CSF ajánlata volt a legkedvezőbb. A konkurens 
szállítók ajánlatainak megismerése után a SELENIA az utolsó pillanatban minimális 

                                                
232 Kőris-hegyi radarállomás személyzete 
233 F/105/1988. Ikt. sz. levél, LRI Igazgatóhelyettes- Főmérnök, Bp, 1988. január 07, Erdei Tamás 
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összeggel aláígért a THOMSON-nak, de az LRI-nél működő, értékelő bizottság még így sem 
javasolta a SELENIA rendszer megvásárlását, sőt, óva intett attól.234  
 
 „– Miután az ALENIA (-Ennek a cégnek a régebbi neve a SELENIA –megjegyzés: 
RP) ár alacsonyabb volt, mint a THOMSON, nem is lehetett volna elutasítani. A három cég 
képviselőit Pestre hívtuk. A gazdasági épületben ültünk össze, én pár technika, a külker 
kereskedelmi kérdést tett fel. A cégek képviselői egy órát kaptak, hogy írásban 
megválaszolják, és egy borítékban átadják a végső árral együtt. Utána elvitték őket ebédelni, 
mi pedig felbontottuk a borítékot. Az ALENIA árnál azt hittem rosszul látok. Nem lehetett más 
a győztes. Amikor eredményt hirdettünk, két érdekes momentum volt. Az ALENIA árra azt 
kérdezte a MARCONI embere: ’-Egy radar?’ ’-Nem, kettő!.’ Amikor Erdei gratulált Di Nardó 
úrnak: ’-Gratulálok, győztek!’ a válasz: ’-Önök győztek.’  
 

Amit eddig még senkinek nem mondtam el: Az Alenia mindig aláígért az általunk 
preferált THOMSON-nak. Karácsony napján, amikor már megvolt a döntés, de még nem 
ment ki a tender lezárásáról az értesítés, délben(!) érkezett egy olcsóbb ajánlat az ALENIÁ-
tól. Addig soha nem volt belső hírzárlat. De ez után az általam gyanúba vett embert 
dezinformáltam, és a tényleges THOMSON árnál alacsonyabbat mondtam neki. Az ALENIA 
ez alá ígért a borítékban!”235 
 

Ezek fényében nem meglepő, hogy az olasz SELENIA cég nyerte el a megrendelést, 
sőt, a keretösszegbe belefért három darab, a radarállomások működésének helyi ellenőrzésére 
szolgáló DDS-80-as indikátor megvásárlása is. A tervgazdaság keretei között, nem volt 
engedély arra, hogy légiforgalmi irányítói radarindikátorokat szerezzen be az LRI, ezért a 
három darab indikátort mint műszaki ellenőrző indikátort vásárolta meg. Természetesen ezt a 
három indikátort nem a radarállomásokon telepítették, hanem felhozták Budapestre, és sorban 
beépítették őket a SZIGMA rendszer „kibelezett” indikátor-szekrényeibe. Újabb problémát 
jelentett, hogy az eredetileg műszaki tesztelésre tervezett indikátorokhoz nem volt megfelelő 
szoftver, amit végül a SELENIA ajándékba adott a magyar felhasználóknak.  

 
 A régi UTYOSZ radarok lebontása, az épületek, antennaállványok átépítése, és az új 
technika telepítése embert próbáló feladat elé állította az LRI szakszemélyzetét. A kőris-hegyi 
radart 1988. június 13.-án állították le. „(…) Először is szétszereltük az adóterem 30 
szekrényét, ami 15 tonnát nyomott, és irány a MÉH (…) Négy LIAZ-ra fért fel a 
szellőzőgépház és a szellőző elosztó bontásából származó, emberderék vastagságú 
csőrendszer (…) A négy tonnányi generátorok szétszerelését követte az építés (…) Még 
Nápolyban voltunk szeptember elején, amikor az antennarendszert pakolták a hat pótkocsis 
magyar kamionra. Mondtuk már akkor, hogy kevés a hely fent a hegyen, az épület mellett, ne 
egyszerre menjenek fel. Mégsem hallgattak a tanácsra (…) Ezért aztán araszolva, szorongva, 
a hatalmas járművekkel centizve dolgoztunk. (…) az egyes, szállításból kifelejtett alkatrészek 
sok esetben 50-80 kilogrammonként érkeznek most is Olaszországból (…)236 
 
 A felújított kőris-hegyi radarállomás üzembe helyezése után, 1989. április 13.-án 
állították le a püspökladányi radart, hogy itt is megkezdjék a berendezés cseréjét. Nehezítette 
a helyzetet, hogy itt még a radarantenna állványát is újra kellett cserélni. „(…) A 120 tonnás 
antennát a Ganz-Mávag bontotta le és vitte el. (…) Az építési, szerelési munkákat ez a 29 tagú 
kollektíva csinálta meg (…) július elsején kezdtük az építést a töméntelen bontást követően. Öt 

                                                
234 Összefoglaló jelentés a távolkörzeti radarállomások modernizációjához. LRI, Bp, 1988. január 04. 
235 Umann Tamás LRI Radarosztály-vezető visszaemlékezése, Budapest, 2003. 
236 Tímár Mátyás: „Meghalt a radar, éljen a radar” c. cikk. Légiközlekedés, Bp, 1988. december 20. 
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helyen falat építettünk, zsaluztunk, betonvasalást szereltünk, betonoztunk, az ajtókat, 
ablakokat helyben készítettük el zömében. Ezalatt az antennatornyot előre gyártott elemekből 
a 31. ÁÉV készítette el. (…)237 
 
 Az épülettel, amelyet a radarmérnökök építettek át, nem is volt gond, azonban az 
antennatorony felépítése, amelyet az állami építőipari vállalat végzett, első nekifutásra nem 
jött össze. A torony tetejére ugyanis egy teraszt kellett építeni, amelyen majd magát az 
antennát elhelyezik. A teraszt betonozás előtt gondosan, a tervrajzok alapján bevasalták, majd 
a beton megkötése után kezdték elbontani a zsaluzatot. Ekkor a terasz lassan, de biztosan 
elkezdett lehajlani, ezért a kivitelezők pánikszerű gyorsasággal visszaépítették a zsaluzatot, 
mielőtt az egész torony látványosan összeomlik. A sebtében megkezdett kivizsgálás rövidesen 
kiderítette, hogy egy apróságot elnéztek a tervrajzokon a kivitelezés során… 
 
 A teraszt ugyanis kétféle irányban kellett bevasalni. Egyrészt sugár irányban vastag, 
egyenes betonacél-szálakat kellett elhelyezni, amely lehajlás ellen merevíti a betont, másrészt 
pedig koncentrikus köröket kellett készíteni vékonyabb acélhuzalból, amelyek a repedések 
ellen erősítik a szerkezetet. A kivitelezéskor viszont összecserélték a kétféle átmérőt, és a 
vékony huzalt alkalmazták sugárirányú merevítésre, amely természetesen gyenge volt erre a 
célra, ezért a terhelés alatt rögtön kezdett elhajlani. A vastag betonacélt sem volt egyszerű 
meghajlítani, a helyszínen nem is tudták elvégezni, szakműhelybe kellett szállítani. Az igazi 
gond a kész gyűrűk visszaszállításánál jelentkezett, ugyanis a legnagyobbak akkorák voltak, 
hogy csak nagy platójú gépkocsin, éjszaka, külön útvonal-engedély birtokában lehetett 
elvégezni. Utólag az egész hibát már csak úgy tudták orvosolni, hogy kívülről távtartókat 
szereltek fel pótlólagosan a terasz alá, amely a torony oldalához csatlakozva, megakadályozta 
a terasz leszakadását.238 
 
 Augusztusban már az adóteremben élesztgették a berendezéseket az olasz 
szakemberek. Azokat a berendezéseket, amelyek amolyan latinos könnyedséggel készültek 
el… „(…) Augusztus végén érkezett a SELENIA-tól egy újabb szakember, aki a szekunder 
radart kezdte élesztgetni. Azután néhány hibás panellel hazautazott, hogy kicseréli. (…) 
Élesztgetik a berendezéseket, esetenként amit lehet, azt a helyszínen is kijavítanak, mutatja az 
éppen forrasztgató szakembereket az adóteremben. (…)239 A kész radarállomás (123. ábra) 
1990. április 09.-én  kezdte meg üzemszerű működését,240 mert hisz „repülni szükséges”… 
 
 

                                                
237  Tímár Mátyás: „Üzemi próba előtt a püspökladányi SELENIA” c. cikk. Légiközlekedés, Bp, 1989. október 
10. 
238 Csibi István radarmérnök visszaemlékezése. Budapest, 2004. 
239 Tímár Mátyás: „Üzemi próba előtt a püspökladányi SELENIA” c. cikk. Légiközlekedés, Bp, 1989. október 
10. 
240 Tímár Mátyás: „Üzemel a SELENIA radar Püspökladányban” c. cikk. Légiközlekedés, Bp, 1990. július 03. 
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123. ábra 

A püspökladányi radarállomás241 
 
 

 A megvásárolt három darab DDS-80-as indikátort az irányítóközpontban először 
ideiglenesen a harmadik emelten, a műszaki szolgálat helységében telepítették, és itt végezték 
el az élesztésüket, valamint itt sajátították el kezelésüket a leendő felhasználók. Az irányítói 
munkateremben, a második emeleten az új radarernyők a régi, átalakított pultokba kerültek 
(124, 125, 126. ábra). A Nyugati szektor pultjának hatósági átvétele242 1990. május 11.-én, a 
Keleti szektoré 1990. május 25.-én243, a Déli szektoré 1990. június 04.-én244 történt meg, ettől 
a naptól kezdve használhatták hivatalosan az arra kiképzett légiforgalmi irányítók az új 
technikát. Az átvételnél jelen voltak: Dr. Moys Péter KÖHÉM Főmunkatárs, Tátos Ferenc 
LÜI mérnök felügyelő, Tarbuza János LÜI hatósági légiforgalmi irányító, Dr. Voit Erik KIK 
Központvezető, Umann Tamás LRI Radarosztály vezetője, Hangyál Gyula LRI KIK 
Részlegvezető. A harmadik, Déli szektor átépítése után már tisztán az új technikával 
dolgoztak a légiforgalmi irányítók, majd 1992. május 07.-én elkészült a negyedik pult, 
megnyílt a negyedik, Északi szektor is.245 Az irányítóteremben a helyszűke miatt már csak 
úgy fért el a negyedik szektor pultja, hogy az utolsó, még katonai célokra fenntartott KDP-
pultot is átépítették, ebben helyezték el a SELENIA radarindikátort. A repülési 
járatnyilvántartó szalagokat tartalmazó FPB pult pedig már csak úgy fért el, hogy síkban, 
"beforgatás nélkül" beépítették a harmadik és a negyedik szektor radarpultjai közé, ezzel 
egyetlen, összefüggő sort alkotott a déli szektor FPB-je, a radarpultja, az északi szektor FPB-
je és radarpultja.  

                                                
241 LRI Repülőtéri Magazin, Budapest, 1992/3. szám. pp. 1. 
242 KÖHÉM Emlékeztető, Budapest, 1990. május 11. 
243 KÖHÉM Emlékeztető, Budapest, 1990. május 25. 
244 KÖHÉM Emlékeztető, Budapest, 1990. június 04. 
245 I.2/894/1992. ikt. sz. levél. LRI Igazgató, Budapest, 1992. május 29, Erdei Tamás 
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124. ábra 

A Déli szektor irányítói munkahelye 
 

   
                      125. ábra          126. ábra 
      SELENIA DDS-80 indikátora                       Az Északi szektor irányítói munkahelye 
 
 Ezzel azonban még mindig nem oldódott meg megnyugtatóan a megjelenítés kérdése. 
Ugyanis az eredeti, a SELENIA által forgalmazott rendszer rendelkezett egy megkettőzött, 
ún. radaradat-feldolgozó (RDP) egységgel, amely feldolgozta a bejövő (legfeljebb négy 
darab) radarállomás jeleit, és azokat szűrve és összegezve jutatta el a DDS-80-as indikátorok 
bemenetére. Ezen az egységen keresztül tudtak kommunikálni egymással a pultok, és így 
lehetőség volt például arra, hogy az egyik irányítói munkahelyről megjelöljék egy másik 
munkahely valamely céljelét. Az RDP hiányában azonban most minden pultot közvetlenül 
kellett meghajtani a radarállomásoktól érkezett céljelekkel, és a pultok egymástól teljesen 
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elszigetelten üzemeltek. A fejlesztés második lépéseként, egy belső adatcsere- hálózattal 
összekapcsolták a három pultot, ezzel egyrészt lehetővé vált az egyes munkahelyek közötti 
automatikus adatcsere, a légijárművek irányításának automatikus átadása, másrészt pedig az, 
hogy mindhárom pult használhassa a három radarállomás bármelyikének céljeleit. Az egyes 
radarpultok tehát két radarállomás jelét vezették be a rendszerbe, és a harmadikat pedig a 
belső adathálózaton kapták meg valamelyik másik pulttól.  
 
 Már az indikátorok gyári beszabályozása is némi kívánnivalót hagyott maga után. 
Amikor ugyanis az LRI beszerezte a negyedik indikátort is, akkor tűnt fel a szakembereknek, 
hogy az egyes indikátorok számítógépeinek bizonyos, gyári beállítású paraméterei eltérnek 
egymástól, holott ugyanarról a típusról van szó. Az LRI Radarosztály mérnöke, Tóth János 
elméleti számításokkal és gyakorlati mérésekkel meghatározott olyan paraméter-értékeket, 
amelyeket mind a négy pulton beállítottak, és ezután máris radikálisan csökkent a lefagyások 
száma.  
 

Tovább nehezítette a helyzetet, hogy ha a három pult nem azonos adatforrást, vagyis 
radarállomást használt, akkor a pultok közötti kommunikáció oly mértékben leterhelte a 
pultok számítógépeinek kis kapacitású memóriáját (melyet NDC-160-nak hívtak, és amelynek 
kapacitása 4*128 kByte volt, alacsony integráltsági fokú processzorokkal megvalósítva), hogy 
az előbb-utóbb a pultok lefagyásához vezetett. (Ennek oka a következő volt. Az indikátor 
számítógépe egy speciális táblázatban, az úgynevezett Track-táblán tartotta számon az egyes 
céljeleket, amely táblázat többek között egy sorszámot, X-Y koordinátákat, magasságot 
tartalmazott. Ugyanarról a légijárműről azonban másik radarállomástól érkező jelekből 
felépített track-tábla természetszerűleg más adatokat tartalmazott, így a belső hálózaton át 
továbbított információk, a táblázatok eltérése miatt, előbb-utóbb kezelhetetlenné váltak). A 
végleges megoldást (harmadik lépés) az jelentette, amikor 1993.-ban a magyar mérnökök 
ipari PC felhasználásával tulajdonképpen létrehoztak egy házi fejlesztésű multiradar-tracking 
számítógépet, amely gyakorlatilag gyógyírt jelentett szinte minden problémára.246 Ez a 
duplikált rendszer, amelyet „Szummá”-nak neveztek, és amely 1993. június 08.-án lépett 
működésbe, összegezte a két távolkörzeti radarállomástól érkező jeleket, és két, független 
kimeneten továbbította a céladatokat a pultokhoz, a ferihegyi radar egyik bemenetének 
helyére. Ezek után már csak arra kellett vigyázni, hogy valamennyi pult egyszerre ugyanazt a 
bemenetet (Kőris-hegy, Püspökladány, Ferihegy, „Szumma”) használja. Így ha a „Szumma” 
bemenetet választotta ki a légiforgalmi irányító, azon mindkét távolkörzeti radarállomástól 
érkező, összegzett jelet láthatta. További haladást jelentett a negyedik lépés, amikor a 
„Szumma” számítógép eredeti kimenetének jeleit összegezték a ferihegyi lokátor jeleivel, és 
azt vezették be a rendszerbe, így megnyugtatóan megoldódott mindhárom radarállomás 
jeleinek együttes megjelenítése az indikátorokon. 

 
Ez a „Szumma” kivédte az olasz rendszer egy további konstrukciós hibáját is. Ha 

ugyanis a radarállomásoktól érkező adatok sok bithibát tartalmaztak (például az átviteli vonal 
torzítása miatt), akkor az indikátor NDC160-as processzorai előbb-utóbb lefagytak. Amikor 
üzembe állították a „Szumma”-t, az egyben meg is szűrte, illetve ki is javította a bithibás 
jeleket, és a kimenetén megjelenő, helyes formátumú jeleket már csak néhányszor tíz méteres 
távolságra kellett továbbítani az indikátorokig. Ezen a kis távolságon pedig nem sérülhettek az 
adatok. Így az a furcsa helyzet is előállt, hogy ha valamelyik radarállomás karbantartás miatt 
nem üzemelt, a „Szumma”-t akkor is működtetni kellett: ugyan nem volt mit összegezni, de a 
bejövő jeleket legalább megszűrte. 

                                                
246 I.2.4/826/1993. ikt. sz. levél. LRI Körzeti Irányító Központ, Budapest, 1993. május 26, Dr. Voit Erik 
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A rendszerváltás eredményeképpen, 1992. április 02.-ától teljesen átalakult a magyar 

légtér szerkezete247. Immár az európai normákat követve, légterünk alapvetően polgári 
felhasználásúvá vált, így megszűnt a légifolyosók rendszere is. A közforgalmú légijárműveket 
az ország egész területe felett az ACC irányította, és a katonák kaptak egy-egy gyakorlat 
erejéig „dobozokat”, (úgynevezett TSA-kat) a légtérből, ahol aztán a saját szabályaik és 
irányításuk szerint repülhettek, oda az ACC nem engedett polgári légijárművet berepülni. 
Hasonlóan, az alacsony légtérben a FIC kezelt minden légijárművet, és itt szintén kaphattak 
„dobozokat”, TSA-kat a katonák. Még ebben az évben, 1992. szeptember 15.-én üzembe 
helyezték az LRI által kifejlesztett, radarinformáció rögzítő és visszajátszó rendszert,248 amely 
lehetővé tette a radarernyőn látott információk utólagos vizsgálatát. 
 

Az EREF életének utolsó néhány évében már öt szektor üzemelt, és ezzel 
gyakorlatilag minden talpalatnyi hely ki volt használva, néha többszörösen is. Az ötödik 
szektor pultja azonban már -helyhiány miatt- nem a hagyományos SELENIA pult volt, hanem 
egy, az LRI saját fejlesztésében kivitelezett, nagyképernyős monitorral ellátott, PC vezérlésű 
számítógép-rendszer. Ez a pult az első, Keleti szektor mellé került, úgy, hogy FPB-je (és ezzel 
tervező irányítója) közös volt a Keleti szektoréval. Az ötödik szektor 12 napos tesztüzem 
után,249 1996.-ban nyílt meg,250 és átvette az eddigi Északi szektor szerepét. Az így 
felszabadult pult ezután lehetővé tette, hogy a Déli szektort magasságban megosszák, 
létrehozzanak egy alacsony és egy magas szektort. Mindezt az indokolta, hogy a magyar 
légteret leginkább a déli, délnyugati országrész felett áthaladó, az egykori Jugoszláviából 
hozzánk átterelődött forgalom terhelte, és ezzel a megosztással lényegesen növelni lehetett a 
légtér átbocsátó képességét. (Hiszen a megosztás miatt, egy irányítói szektornak csak fele 
akkora forgalmat kellett kezelnie). További, a biztonságot növelő lépés volt, hogy a 
„Szumma” jeleire támaszkodva, annak kimenő adatait felhasználva, elkészült egy PC alapú 
tartalék megjelenítő rendszer, amelynek monitorja minden pultban, a SELENIA indikátora 
fölé került, és annak üzemzavara esetén a tartalék rendszerről végezhette tovább a 
légiforgalmi irányító a munkáját. Ez a tartalék, ún. „Back-up” rendszer már konfliktus-
kutatást is végzett, vagyis előre figyelmeztette a légiforgalmi irányítót, ha a kezelése alatt álló 
légijárművek közül valamelyik kettő rövid időn belül veszélyes közelségbe kerülne 
egymáshoz. 
 
 Azt, hogy az eltelt évek alatt mennyire megnőtt a kezelt légijárművek száma, és 
mekkora szükség volt a technikai berendezések folyamatos fejlesztésére, jól bizonyítja a 127. 
ábrán látható grafikon. Különösen szembetűnő a délszláv háború 1991.-es kitörésének, és 
ezzel együtt a jugoszláv légtér bezárásának hatása, melynek nyomán ugrásszerűen, a 
többszörösére nőtt a magyar légtér forgalma, mivel a Jugoszlávia feletti átrepülő forgalom is a 
magyar légteret használta ezután.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
247 32/1992. (II. 14. ) Korm. rendelet  
248 I.2/1463/1992. ikt sz. emlékeztető. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1992. szeptember 15, Fülöp János 
249 9/1996. Központvezetői Utasítás. LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1996. június 03, Kovács István 
250 12/1996. Központvezetői Utasítás. LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1996. július 11, Sáros Ferenc 
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127. ábra 
A Magyar Köztársaság légterének forgalmi terhelése251 

 
 
 Az egyre növekvő légiforgalom biztonságos kezelését segítette a Légiforgalmi 
Áramlásszervező Szolgálat (Flow Management Position, FMP) 1994. január 01.-i létrehozása. 
252 Ennek a szolgálatnak az alapvető feladata, hogy a légtér korlátozott kapacitásával arányba 
állítsa a forgalom által okozott terhelést. Az egység létrehozásakor még az irányítói 
munkateremben helyezkedett el, ezzel tovább növelve ott a zsúfoltságot. 1996.-ban a 
hadműveleti termet átalakították, onnan a katonai szolgálat felköltözött a panelépület III. 
emeletére, és az így felszabadult helyre átköltözhetett 1996. szeptember 01.-én az FMP,253 
valamint az újonnan létrejött Légtérgazdálkodó Csoport, (Airspace Management Cell, AMC). 
Ez utóbbi szolgálat feladata a katonai légterek, lőterek működésének beillesztése a polgári 
légiforgalomba.  
 

Hasonló fejlődésen ment keresztül a repülési terv adatfeldolgozása. A légiforgalmi 
irányítás számára ugyanis nem csak a radar- adatok nélkülözhetetlenek, hanem feltétlenül 
ismerniük kell a kezelésükben lévő légijárművek legfontosabb adatait is. Ilyen a járatszám, a 
repülőgép típusa, utazómagassága, sebessége, honnan és mikor indult, hová tart, mi a tervezett 
útvonala, stb. Mindezen adatokat órákkal a felszállás előtt (menetrendszerinti repüléseknél 
már a menetrend életbe lépése előtt) megadja a légijármű parancsnoka a légiforgalmi irányítás 
(és egyéb szolgálatok) számára, amikor kitölti és benyújtja az úgynevezett repülési tervet. Ez 
az irat –mint neve is jelzi- tartalmazza a repülés legfontosabb adatait, egy sor egyéb, 
kiegészítő információ mellett. Ennek az űrlapnak például van olyan része, amely választ ad 
arra is, hogy a repülőgép fedélzetén lévő mentőcsónakoknak milyen a színe, illetve, hogy van-
e sarkvidéki mentőfelszerelés a repülőgépen. Ezek alapján a repülési tervek alapján készülnek 

                                                
251 ACC forgalmi statisztikai napló, LRI Körzeti Irányító Központ, Budapest, 1999. 
252 I.2.4/1510/1993. Központvezetői Körlevél. LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1993. okt. 13, Dr. Voit Erik 
253 I.2.4./1279/1996.. ikt. sz. levél. LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1996. augusztus 08, Sáros Ferenc 
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el az úgynevezett járatnyilvántartó szalagok, amelyeket az eljárás irányítás során használnak a 
légiforgalmi irányítók (128. ábra).  
 

 
128. ábra 

Repülésnyilvántartó szalagok kézi előkészítése254 
 
 Természetesen ennek a rengeteg adatnak a kezelése nagyfokú szervezettséget kíván. 
Egészen a nyolcvanas évek elejéig ezt a szervezettséget Magyarországon még minden gond 
nélkül manuális munkával is biztosítani lehetett, vagyis az éjszakás szolgálat elkészítette a 
másnapi forgalom irányításához szükséges valamennyi ilyen szalagot. Azonban a forgalom 
fejlődése kikényszeríti a számítógépek alkalmazását, az automatizálást. Első lépésként, 1984. 
szeptember elsején, a Ferihegyi Repülőtér 1. Termináljának  III. emeletén üzembe helyezték 
az „IBM Series-1” számítógép-rendszert,255 ami tulajdonképpen egy adatbázis-kezelő 
rendszer volt. Az adatbázisba a menetrendi időszak kezdetén feltöltötték a menetrend szerint 
közlekedő repülések adatait, majd minden nap rögzítették benne a következő napra vonatkozó 
egyedi repülési terveket. A délutáni órákban kinyomtatták vele az útvonalirányítás számára is 
a másnapi repülések járatnyilvántartó szalagjait, amit vállalati futárposta vitt minden este át a 
„Sziklába”. A hajnali órákban pedig telefonon egyeztették az előző napon ténylegesen 
leközlekedett járatok adatait az útvonalirányítással, és a tényadatokat rögzítették a 
rendszerben, ami a pontos statisztikákat és a díjelszámolást szolgálta. A „Sziklában” ekkortól 
már nem kellett kézzel írni az összes járatnyilvántartó szalagot, hanem csak be kellett fűzni az 
előre kinyomtatott „papírcsíkokat” a műanyag tartókba. Ekkor kézzel már csak az előző nap 
délután 16.00 óra után érkezett repülési tervek alapján közlekedő járatok szalagjait kellett 
megírni, amit „pótigény”-nek neveztek, és alig egy-két százalékát tették ki a teljes 
forgalomnak. Ekkor az útvonalirányítás még nem rendelkezett repülési terv adatfeldolgozó 
számítógépes rendszerrel, de már 1985.-ben megfogalmazódott egy ilyen rendszer 
kiépítésének igénye.256 Ezt a rendszert alapvetően Videoton számítógépek felhasználásával 
tervezték megvalósítani, és a lényege az lett volna, hogy Ferihegyről, a Series-1 adatbázisából 
naponta átküldték volna az adatokat számára, és abból nyomtatott volna járatnyilvántartó 
szalagokat az egyes irányítói szektorok számára, majd a nap végén, a tényleges adatokat 
visszaküldte volna, így abból a ferihegyi rendszer automatikusan elkészíthette volna a 
statisztikákat. Ez a rendszer végül nem valósult meg, viszont ekkor döntöttek arról is, hogy 

                                                
254 Magyar Honvédség Egyesített Repülésirányító Főközpontjának (MH EREF) Csapatmúzeuma, Budapest 
255 7/1984. Főosztályvezetői Utasítás. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1984. augusztus 29, Obrotka Gyula 
256 T.2.2/895/85. Iktatószámú emlékeztető. LRI Körzeti Irányító Központ, BP, 1985. június 17. 
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1985. júliusában az addigi, két coll széles járatnyilvántartó szalagok alkalmazásáról át kell 
térni az egy collosra.  
 

Bár a Videoton rendszer kiépítése meghiúsult, ugyanerre a célra megkezdődött az 
FDP-1-es rendszer (FDP= Flight Data Processing, Repülési Terv Adatfeldolgozó Rendszer) 
fejlesztése, amely struktúrájában és funkciójában gyakorlatilag megegyezett a Videotonéval, 
azzal a különbséggel, hogy ez már négy irányítói szektort tudott kiszolgálni. Ezen kívül, az 
FDP-1 már képes volt arra, hogy a telexen érkező „pótigényeket” az előkészítő munkahelyén 
rögzítsék, így már arról is lehetett nyomtatni járatnyilvántartó szalagokat. Az összetett 
számítógépes hálózat, melyet az LRI szakemberei fejlesztettek ki, nagy kapacitású 
adatbázisból, valamennyi irányítói pult, munkahely mögött elhelyezett felhasználói 
munkaállomásból, valamint a más informatikai rendszerekhez való kapcsolódást szolgáló 
terminálokból állt. A munkaállomásokhoz kapcsolt nyomtatók szolgáltatták azokat a 
járatnyilvántartó szalagokat (szakzsargon szerint "sztrip”-et, „csíkot”, 129. ábra), amelyeken a 
légiforgalmi irányító láthatta a kezelése alatt álló, illetve várható forgalom minden fontosabb 
adatát.  

 
 

 
129. ábra 

Repülésnyilvántartó szalag, „Strip” 
 
 
A szomszédos országok irányító központjaiból az adatközlők általában 15-20 perccel a 

légijármű belépése előtt telefonon megadták a járat aktuális belépési idejét, magasságát, és 
egyéb, szükséges adatait (130. ábra). Ezeket az útvonalirányító központ adatközlője rögzítette 
az FDP-1-be, ami automatikusan kinyomtatta a járatnyilvántartó szalagokat valamennyi 
irányítói szektor számára, és annak az adatközlőnek a képernyőjén, amelyik szektorban a 
légijármű elhagyja majd az ország légterét, megjelenítette a repülés azon adatait, amelyeket az 
adatközlőnek telefonon kellett továbbítania a szomszédos ország irányítóközpontja számára. 
Ez a számítógép-rendszer automatikusan számolta ki az egyes jelentőpontok számított 
átrepülési idejét, amit rányomtatott a járatnyilvántartó szalagra, sőt, még azt is „tudta”, hogy 
melyik jelentőpont éppen melyik irányítói szektorba tartozik annak függvényében, hogy 
éppen hány szektor üzemel, hány részre van vágva az ország légtere. Az FDP-1-es rendszer 
1990. szeptember 27.-én lépett üzembe.257 
 

                                                
257 2/1990. Főosztályvezetői Utasítás. LRI Irányítástechnikai Főosztály, Bp, 1990. szeptember 27, Gárdonyi 
Ferenc 



 145 

 
130. ábra 

Munkában a repülési adatközlő, az FD 
 

A fejlesztés következő fázisa az volt, amikor a szomszédos országok adatközlőivel 
való kommunikációt kezdték automatizálni. Ehhez újabb számítógépet, szaknyelven „ACT-
LAM” adatcsere gépet kapcsoltak a rendszerbe, és a szükséges adatokat 100 Bit/sec. 
sebességű átvitel továbbította. Az átviteli csatornát úgy biztosították, hogy az adatközlők 
telefonvonalából sávszűrővel leválasztották a felső 300 Hz-et, és itt üzemeltek a modemek. 
Először a Bécs-Budapest közötti átvitelt automatizálták 1991. augusztus 22.-től258. 
 

A fejlesztés harmadik fázisaként, 1993. április elsején lépett működésbe az FDP-2-es 
rendszer.259 (131. ábra), amely már tartalmazta a ferihegyi alrendszerében az ún. Központi 
Repülési Tervadat Feldolgozó Egységet (CFPP, Central Flight Plan Processing Unit, 132. 
ábra), amely folyamatosan végezte a beérkező repülési tervek, illetve azokat módosító 
közlemények feldolgozását, így a „pótigény” rendszere megszűnt. Ezzel egyúttal feleslegessé 
vált az IBM Series-1, amelyet rövidesen lebontottak és selejteztek. Az FDP rendszer egy 
külön számítógép segítségével a beérkező adatok alapján, automatikusan tájékoztatta a 
légvédelmi rendszert a légijárművek tervezett mozgásáról.  
 
 
 

                                                
258 5/1991. Főosztályvezetői Körlevél. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1991. június 25, Fülöp János 
259 2/1993. Főosztályvezetői Körlevél. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1993. február 25, Fülöp János 
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131. ábra 

Az FDP-2-es rendszer számítógépeinek egy része a „Sziklában” 
 
 

 

 
132. ábra 

A CFPP adatfeldolgozó munkahelyei260 
 

 
Mint már szó volt róla, a SZIGMA rendszer indikátorán mindössze nyolc légijármű 

céljelét lehetett automatikus célkövetésbe venni, és ennek a nyolc légijárműnek a 
fedélzetszámát (SQAWK) folyamatosan, egy-egy céljelhez tartozó címkén megjelenítette az 
SZPI indikátor. Ebben az esetben a légiforgalmi irányító feladata volt, hogy mindig tudja, az 

                                                
260 Dax Róbert Mihály magángyűjteménye, Budapest 
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egyes fedélzetszámokhoz milyen hívójel tartozik, vagyis, hogy az egyes címkék melyik 
légijárművet, milyen járatot jelölnek. A SELENIA rendszer ennél már modernebb volt, 
ugyanis az indikátorok egyik adatbázisába folyamatosan be lehetett írni, hogy az egyes 
fedélzetszámokhoz milyen hívójel tartozik, és ezután már a címkén az adott hívójel szerepelt, 
ami igen nagy segítség volt a céljelek azonosításában. A rendszer telepítése után ez még 
manuális adatbevitelt jelentett, vagyis billentyűzetről kellett beírni minden egyes légijármű 
adatait. Azonban az LRI mérnökeinek féléves munkával sikerült visszafejteniük a pultok 
programjainak forráskódját, és ezek után már meg lehetett oldani, hogy ezek az adatok RS- 
232-es csatornán az FDP-2-es rendszerből érkezzenek, így többé nem volt szükség kézi 
adatbevitelre. 1993.-tól tehát megvalósult az automatikus kód-hívójel összerendelés. (Itt kell 
megjegyezni, hogy a SZIGMA rendszer címkéje az említett fedélzetszám mellett a 
légijárművek által sugárzott magasságinformációt tudta megjeleníteni méterben. A SELENIA 
címkéje ezzel szemben már a hívójelet, a magasságot repülési szintben, azaz Flight Level-ben, 
valamint a légijárműnek a radarrendszer által kiszámított sebességét és útirányszögét 
tartalmazta.) 

   
 Különösen fontos a repülésben a légi járművek vezetőinek és a légiforgalmi 
irányítóknak, illetve a különböző légiforgalmi szolgálatok dolgozóinak egymás közötti 
kommunikációja. Ez utóbbit zárt rendszerű, saját üzemeltetésű intercom- rendszer biztosítja. 
Az EREF történetében ez 1981.-ig „kulcsos” vonal- koncentrátorokat, 1981-86. között LRI 
fejlesztésű intercom- központot, 1986.-tól elektronizált, a BHG által gyártott speciális 
központot (133. ábra), majd 1993.-tól számítógép- vezérlésű, osztrák „Frequentis” 
gyártmányú, úgynevezett MFC központot jelentett261 (134. ábra). Valamennyi berendezés 
közös jellemzője volt, hogy az egységek közvetlen kapcsolatot tarthattak egymással, nem volt 
szükség tárcsázásra, csak a megfelelő kulcs lehúzására, később a megfelelő gomb 
megnyomására. Alapvető különbség volt azonban, hogy a kulcsos vonal- koncentrátor alig 
volt több, mint egy közös kézibeszélővel rendelkező, sokvonalas telefonkészülék, a későbbi 
berendezések viszont már központtal, és benne saját kapcsolómezővel rendelkeztek. A 
legmodernebb berendezés, az MFC kapcsolómezője már szoftveres úton volt programozható. 
 
 

              
133. ábra     134. ábra 

A BHG intercom- központja       Az osztrák Frequentis intercom központ 

                                                
261 7/1993. Központvezetői Utasítás. LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1993. szeptember 27, Dr. Voit Erik 
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 A levegőben lévő légijárművekkel való kapcsolattartásra VHF (URH) sávban a 118- 
136 MHz közötti frekvenciatartományt használják, eltérően azonban a műsorszórásban a VHF 
frekvenciákon megszokott frekvenciamodulációtól (FM), amplitúdó- modulációt (AM) 
alkalmazva. Az EREF-ben, törekedve a nagyfokú biztonságra, minden irányítói munkahelyen 
három, azonos frekvencián üzemelő rádiókészülék állt rendelkezésre. Egy kihelyezett, 
távvezérelt adóállomás Kékestetőn, illetve 1983.-tól Kőris-hegyen is volt telepítve, 
kihasználva a magasabbra helyezett antenna előnyeit, a nagyobb hatótávolságot és biztosabb 
vételt. Kékesen már 1965.-től üzemelt a kihelyezett rádióállomás két frekvencián (alacsony és 
magas szektor, majd Keleti és Nyugati szektor, 126.500 MHz és 128.100 Mhz), a Kőris-hegyi 
adók létrehozásához viszont a radarállomás, és a hozzá tartozó mikrohullámú átviteli rendszer 
kiépítéséig várni kellett. A rádió berendezéseket vezérlő, hangfrekvenciás jelek Kőris-hegyre 
a radarjelekkel azonos úton jutottak el (135. ábra), és innen üzemelt a harmadik, Déli szektor 
kihelyezett adója (133.200 MHz), valamint a FIC Nyugati szektorának (125.500 MHz) 
rádiója, majd –az EREF életének utolsó éveiben, az ötödik szektor beindítása nyomán 
létrejött- Dél magas szektor is (135.200 MHz).  
 
 

 
135. ábra 

Mikrohullámú átviteli rendszer a „Szikla” melletti panelépület tetején a Széchenyi-hegyre irányítva 
 
 

A Kékestetőre menő jeleket előbb Ferihegyre továbbították kábelen, majd onnan egy 
saját fejlesztésű, 400 MHz-es sávban működő rádióláncon adták tovább a kékestetői régi TV-
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adótorony (ma Hegycsúcs Szálló) tetején lévő rádióállomásnak. (Mint érdekesség, 
megemlíthető, hogy az adóállomás házirendje 1976.-ban készült csak el.262) Ennek a 400 
MHz-es átviteli rendszernek az antennáit a Ferihegyi Repülőtér 1-es Termináljának tetejére 
telepítették, és ez az egyik jellegzetessége volt az épületnek. A főépület déli szárnyának 
tetején, két, piros-fehérre festett könnyűszerkezetes állvány tartotta a nyolc Yagi antennából 
álló csoportantennát, ami közvetlenül „látta” Kékestetőt. A régi kékesi adóépület tetején volt a 
másik nyolc darabos csoportantenna, és ugyanitt helyezkedtek el az adó-vevők antennái is. A 
kezdeti kiépítés mellett, innen üzemeltek az Északi (135.500 MHz, később 135.550 MHz) 
szektor adó-vevői, sőt, ide telepítették a FIC Keleti szektorának (133.000 MHz) rádióját is. A 
kékesi rádióállomásnak olyan jó volt a fedettsége, hogy az Alföldön sok helyen a földön álló 
kisrepülőgépekből is lehetett rádiózni a FIC-el. A régi kékesi adóépület a 136. ábrán látható. 
 

 
136. ábra 

A régi adóépület Kékestetőn263 
 

A második, üzemi rádiókészlet Gyálon, az ottani rádióállomáson volt telepítve, ahová 
kábelen jutottak el az információk. A harmadik, tartalék készlet a „Szikla” tetején volt (137. 
ábra). A jellegzetes, az M1-es -M7-es autópálya bevezető szakaszáról is jól látható, 35 méter 
magas, piros- fehér antennatorony tartotta azokat a dipól- antennákat, amelyek a tartalék rádió 
berendezésekhez csatlakoztak. Ezek a helyi, adatátvitelt nem igénylő, tehát távközlési 
problémák esetén is működőképes rádiók saját akkumulátorral is rendelkeztek, így 
áramszünet esetén is működőképesek maradtak. 

 

                                                
262 25/1976. sz. Osztályvezetői Utasítás. LRI, Bp, 1976. augusztus 09, Erdei Tamás 
263 Postamúzeum fényképtára, Budapest 
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137. ábra 

Antennatorony a „Szikla” tetején 
 

 
 Erre azonban szerencsére ritkán volt szükség, mivel 1991.-től az egész irányítóközpont 
szünetmentes áramforrásról üzemelt264. A városból két irányból kapott 0.4 KV-os betáplálást, 
mindkettő kiesése esetén pedig a katonai aggregátorokról működhetett tovább a légiforgalmi 
irányítás. A teljes biztonságot, és a szünetmentességet akkumulátoros alátámasztás 
biztosította.  
 
 A kilencvenes évek elejétől a Magyar Honvédség anyagi helyzete, technikai 
felszereltsége folyamatosan romlott, s mindez rányomta bélyegét az EREF elhelyezési 
körülményeire is. Szerencsére a légiforgalmi irányítás biztonsága szempontjából fontos 
berendezések mind LRI tulajdonban voltak, így azok folyamatos, biztonságos üzemeltetését 
biztosítani lehetett. A szociális körülmények azonban oly mértékben leromlottak, hogy az 
szinte már az ötvenes évek színvonalát idézte: hol a fűtés akadozott, hol víz nem volt, sőt, 
még arra is akadt példa, hogy az öltözőben gyertyafénynél kellett zuhanyozni. Hétvégén nem 
volt ebéd, a hétköznapi étkeztetés minősége és mennyisége is sokat romlott. A helyzetet jól 
tükrözi Dr. Voit Erik Központvezető közvetlen feletteséhez, Fülöp János Légiforgalmi 
Főosztályvezetőhöz írt levele.265 Idézet az iratból: „A barakk épületben, mely sittre épült és 
ennek következtében állandó mozgásban van, a többszöri átépítés ellenére életveszélyessé vált 
a női vizesblokk mennyezete. (...) a mennyezetből víz szivárgott (...) aminek következtében a 
mennyezet vakolata egyre nagyobb felületen szakad le.(...) megrendeltük a munkaterem 
ablakainak cseréjét, melyek jelenleg használhatatlanok(...). 1994. április 01.-én délután a 
viharos szélben a munkaterem utolsó, be nem szögelt ablaka az FDP munkahelynél kiszakadt 
és betört. Az ablak rázuhant az FDP server számítógépre, klaviatúrájára és a nyomtatóra. Az 
adott pillanatban éppen senki sem tartózkodott ott, így baleset nem történt. (...)” 
 

Mivel az útvonalirányító központ eddigi elhelyezési körülményei között, tovább már 
nem volt bővíthető és korszerűsíthető, ezért a légiforgalmi irányítás vezetői a kilencvenes 
évek elején úgy döntöttek, egy teljesen új irányító központot építenek fel a Ferihegyi 
                                                
264 M.3/2565/1991. ikt. sz. levél. LRI Beruházási és Nagyjavítási Főosztály, Bp, 1991. június 06, Dr. Farkas 
József 
265 I.2.4/483/1994. ikt. sz. levél. LRI Körzeti Irányító Központ, Bp, 1994. március 29, Dr. Voit Erik 
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Repülőtéren,266 amelynek MATIAS (Magyar Automated and Integrated ATS System) nevű, 
korszerű (és folyamatosan korszerűsíthető) technikája, modern kivitele, kényelmes 
munkahelyei biztosítják az egyre növekvő légi forgalom gyors, hatékony és biztonságos 
irányítását. Az üzembeállást ekkor 1996. végére tervezték, amely végül –többszöri halasztás 
eredményeképpen- három évet késett. 
 
 1996.-ban újra váltás történt a Körzeti Irányító Központ élén. A már hosszabb ideje 
betegeskedő Dr. Voit Erik 1996. március 12.-én elhunyt, betegsége nyomán 1996. március 
06.-tól június 06.-ig Kovács István, a FIC vezetője lett a megbízott központvezető.267 Ez alatt 
az időszak alatt nevezte ki Erdei Tamás, az LRI Igazgatója az 1996. június 15.-től 1997. 
december 31.-ig tartó időszakra (az új irányítóközpont üzembe helyezésének tervezett 
időpontjáig) központvezetővé a negyedszázados irányítói és vezetői gyakorlattal rendelkező 
Sáros Ferencet.268 Megbízatásának lejárta után, -tekintettel a MATIAS közelgő 
üzembeállására-, már nem neveztek ki új vezetőt a központ élére, hanem annak vezetését saját 
hatáskörébe vonta a Légiforgalmi Főosztály vezetője. A napi vezetői teendőket ezen időszak 
alatt –megbízott központvezető-helyettesi rangban- általában Kovács István FIC 
részlegvezető látta el.  
 

Komoly építészeti átalakítást jelentett 1998.-ban az irányítótorony ötödik és a hatodik 
emeletének beépítése, ekkor a gyakorlatban is jól vizsgázott a majd húszéves elképzelés, és 
sikerült különösebb gond és az irányítói üzem zavarása nélkül beépíteni utólagosan a két 
szintet269. Az új területet a Repülőtéri Koordinációs Szolgálat vette birtokba. A két új szint 
külső megjelenésében elüt a torony többi szintjétől, ugyanis erre az új homlokzati felületre 
más kialakítású, sima alumínium elemeket szereltek fel, ezzel is hangsúlyozva, hogy ez a két 
emelet már utólag épült. Vannak, akik szerint ez így szép, modern, mások azon a véleményen 
vannak, hogy talán nem ez volt a legjobb megoldás, és sokan vannak olyanok is, akik szerint 
tönkretették a szép épületet ezzel a fajta szerencsétlen beépítéssel (138. ábra). 

 
 

 
138. ábra 

A Ferihegyi repülőtér irányítótornyának két új szintje270 

                                                
266 6/1993. Főosztályvezetői Körlevél. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1993. szeptember 01, Fülöp János 
267 I.2/576/1996. ikt. sz. levél. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1996. március 06, Fülöp János 
268 T.2./1537/96. ikt. sz. levél. LRI Igazgató, Bp, 1996. június 13. 
269 Bővítik az irányítótornyot Ferihegyen c. cikk, LRI Repülőtéri Magazin, 1998. december 16, pp. 14. 
270 Mudra István magángyűjteménye, Budapest 
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A Ferihegyen létesített új irányítóközpont több lépcsőben vette át a régi Közelkörzeti 
Irányító Központ és a„Szikla” munkáját. A személyi állomány alapos kiképzése, és az új 
technikából való levizsgáztatása után, 1999. február elsején kezdődött meg az úgynevezett 
részleges párhuzamos üzem.271 Ekkor már mindkét központban (a régiben és az újban is) 
dolgoztak a légiforgalmi irányítók, de a tényleges irányítás a régi munkahelyről történt, az új 
központban -naponta nyolc és tizennyolc óra között- csak úgynevezett árnyék üzemben, a 
berendezéseket tesztelték, gyakoroltak, és a munkatechnológiát finomították. A berendezések 
megbízhatóságával kapcsolatban ez idő alatt komoly kifogások merültek fel, ezért március 
26.-án Somogyi Tóth Gábor, az LRI mb. Igazgatója elrendelte a párhuzamos üzem 
felfüggesztését és az átállás őszre halasztását.  
 

Tekintve, hogy az állomány fél évig nem használta az új központ rendszereit, 1999. 
szeptember 06. és 24.-e között elméleti felfrissítő tanfolyamra került sor, melynek sikeres 
befejezése után, október 07.-15. között rendelték el a párhuzamos üzem folytatását.272 Ekkor 
az átállás tervezett időpontja 1999. november 15.-e volt, ezért a Légiforgalmi Főosztály 
vezetője elrendelte az adminisztratív munkát végző irodák beköltözését az új 
irányítóközpontba.273 Miután az új rendszer felmerülő hibáit az üzemeltető mérnökök sorra 
kijavították, elvileg már nem volt akadálya a teljes párhuzamos üzem beindításának, amikor is 
mindkét irányítóközpontban folyamatos, éjjel-nappali szolgálatba járnak a munkatársak, amit 
november 05-15. között terveztek végrehajtani.274 Újabb problémák felmerülése miatt, illetve 
a Magyar Légiforgalmi Irányítók Független Szakszervezetének kifogásai nyomán, november 
09.-én a párhuzamos üzemet ismét felfüggesztették275, majd november 19.-től folytatták, 
egyben november 29.-ét jelölték meg az átállás új időpontjául. Ezt az időpontot sem sikerült 
betartani, és újabb hibák felbukkanása miatt további halasztást rendeltek el.276   

 
Némi munkajogi huzavona után, 1999. december 10.-én reggel hét órától már az új 

irányítóközpontból folyik az irányítás.277 Tíz napon keresztül a régi központokba is bejártak a 
légiforgalmi irányítók, de már csak „árnyéküzemre”. A megszokott, mindennapos nyüzsgés 
helyett már csak kihangosított rádiók, elérhető közelségbe félretett fejhallgatók, mikrofonok 
látványa fogadta az ide érkezőt. Feladatuk már csak annyi volt, hogy ha üzemzavar lépne fel a 
MATIAS-ban, a nap 24 órájában, bármikor vissza tudják venni az irányítást. Ennek 
megfelelően már csökkentett létszámmal dolgoztak a „hátvédek”. 1999. december 20.-án 
reggel örökre megállt az idő a sokat megélt régi irányítóközpontokban, nem hangzott el többé 
irányítói utasítás az öreg termekből. Az éjszakás szolgálatukat leadó irányítók számára ekkor 
már nem érkezett váltás. A munkatermek kiürültek, az ajtókat –ki tudja, hány év után először- 
kulcsra zárták (139, 140. ábra).  
 
 

                                                
271 1/1999. sz. Főosztályvezetői utasítás. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1999. január 27, Fülöp János 
272 11/1999. Sz. Főosztályvezetői utasítás. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, (1999. augusztus 12, Fülöp János 
273 10/1999. Sz. Főosztályvezetői körlevél. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1999. október 19, Fülöp János 
274 22/1999. Sz. Főosztályvezetői utasítás. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1999. november 04, Fülöp János 
275 25/1999. Sz. Főosztályvezetői utasítás. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1999. november 09, Fülöp János 
276 11/1999. sz. Főosztályvezetői körlevél. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1999. november 24, Fülöp János 
277 30/1999. sz. Főosztályvezetői utasítás. LRI Légiforgalmi Főosztály, Bp, 1999. december 06, Mudra István 



 153 

 
139. ábra 

Mudra István, a Közelkörzeti Irányító Központ vezetője (a HungaroControl későbbi igazgatója) kulcsra 
zárja az irányítóterem ajtaját278 

 
 

                                                
278 Mudra István magángyűjteménye, Budapest 
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140. ábra 

A búcsú percei. Az utolsó bejegyzések a Közelkörzeti Irányító Központ repülésvezetőjének naplójában279 
 
 
 
S ugyanezekben a percekben a Körzeti Irányító Központ, a legendás „Szikla” is 

bezárta kapuit. Idézet az útvonalirányító központ műszaki üzemeltetési naplójából: „ 06.50. 
Kovacsics Tamás mint lelépő SV  a területet utolsóként elhagyta. Légtér ábrázoló monitorok 
kikapcsolva az SV munkahely kivételével. Híradórendszer működőképes állapotban. FDP 
rendszer üzemi állapotban, egy szektorra konfigurálva, SOU FD (Déli szektor adatközlő 
munkahelye -RP) üzemel.”280  

 

                                                
279 Mudra István magángyűjteménye, Budapest 
280 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló. LRI, Bp, 1999. december 20. 06.50 LT,  Mayer Tibor 
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 A közelgő dátumváltás problémája miatt, 2000. január 03.-ig még bekapcsolva 
tartottak minden berendezést, a műszaki üzemeltető mérnökök ugyan úgy jártak dolgozni, 
mint ha mi sem történt volna.281 Ekkor az EREF technikája még melegtartalékként működött. 
Január harmadikán 18.00 órakor Umann Tamás, az ANS Technikai Osztály vezetője 
kikapcsolta az útvonalirányító központ berendezéseit282, amely így már csak hidegtartalékként 
üzemelt, melyek  működőképességét naponta ellenőrizték. Az idő múlásával a műszaki 
szolgálat is megfogyatkozott, már csak egy-két mérnök, és a selejtezést, az irodák 
költözködését irányító munkatársak sétáltak az elárvult épületben. 2000. február 25.-én végleg 
kikapcsolták az EREF berendezéseit.283 Kilenc óra tizenöt perckor Makovics András 
csoportvezető utasítása alapján sorra leállították a még üzemelő berendezéseket, majd végül, 
fél tízkor, a szünetmentes áramforrást is kikapcsolták. Megkezdték a műszaki berendezések, a 
bútorzat, az egyéb berendezési tárgyak bontását, elszállítását, selejtezését. A bontási 
munkálatok zömét Bárány József végezte, aki majd negyed századdal korábban a telepítést is 
irányította, és hosszú időn át az irányítóközpont műszaki szolgálatának vezetője volt. A 
radarpultok bontását április 25.-én rendelte el Orbán József, az ANS Technikai Osztályának 
megbízott vezetője, a tényleges munkálatok május 2- 31. között folytak.284 Ugyanekkor 
bontották le az MFC FREQUENTIS intercom központját, mely a Ferihegyi Repülőtér „K-
Csarnok” nevű raktárába került,285 valamint a repüléstájékoztató központ (FIC) pultját, 
amelyet az ócskatelepre vittek.286 (141-144. ábra). 
 

 

 
141. ábra 

Bontás alatt az ACC irányítói pultjai 
 
 
 

                                                
281 6/1999. sz. Osztályvezetői Utasítás. LRI ANS Technikai Osztály, Bp, 1999. december 20, Umann Tamás 
282 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló. LRI, Bp, 2000. január 03. 18.30 LT, Umann Tamás 
283 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló. LRI, Bp, 2000. február 25, Bárány József 
284 32/2000. sz. Bontási Utasítás. LRI ANS Technikai Osztály, Bp, 2000. április 25, Orbán József 
285 30/2000. sz. Bontási Utasítás. LRI ANS Technikai Osztály, Bp, 2000. április 25, Orbán József 
286 27/2000. sz. Bontási Utasítás. LRI ANS Technikai Osztály, Bp, 2000. április 25, Orbán József 
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142. ábra 

Bontás alatt a volt hadműveleti terem (később itt volt az FMP és az AMC munkahelye) 
 
 

 
143. ábra 

Bontás alatt a repülésvezető (SV) munkahelye 
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144. ábra 

Bontás alatt a Repüléstájékoztató Központ (FIC) munkahelye 
 
 

 Május 18.-án az LRI igazgatójának engedélye alapján,287 a Közlekedési Múzeumba 
szállították Szabó Attila múzeumi munkatárs irányításával az északi szektor SELENIA DDS-
80-as radarindikátorát, a hozzá tartozó irányítói pultokkal együtt, valamint a repülésvezető 
pultját.288 (Ha valaki ellátogat a Petőfi Csarnokba a repüléstörténeti kiállítására, ma is 
megnézheti az egykori pultokat.) Az LRI könyvtárába került június hatodikán az évek során 
összegyűlt és visszamaradt műszaki és számítógépes dokumentáció, fejlesztési és újítási 
leírás.289 A Posta Múzeumba került többek között egy SHR-216. típusú adatrögzítő 
magnetofon, annak a felvételek visszahallgatására szolgáló lejátszó egysége, a BHG által 
gyártott intercom- szekrény, valamint több irodai telefon alközpont.290 Az Országos Műszaki 
Múzeum munkatársa, Kozma Gyula június 29.-én elszállított a központból egy másik SHR-
216. típusú adatrögzítő magnetofont, kettő darab, a Telefongyár által gyártott intercom 
egységet, a rádió-távvezérlő szekrényt, valamint egy CB és egy LB telefonkészüléket.291  
 
 A műszaki berendezések bontásával párhuzamosan folyt az irodák, a pihenők, a 
szociális épületek kiürítése, takarítása, rendbetétele.. A munkálatokat Kovács István és 
Bárány József irányította és felügyelte. A Magyar Honvédség 1. Logisztikai Támogató 
Dandárjának 4. számú Ellátó Osztálya az LRI-től 2000. június 25.-én jegyzőkönyvileg átvette 
a felszíni, három emeletes panelépületet,292 vagyis a „20-as számú objektumot”, majd két nap 
múlva a hegy gyomrában elterülő, Mély-23-as objektumot.293 (145. ábra) 
 

                                                
287 I.1.14/531/2000. Ikt. sz. levél, LRI Igazgató, Bp, 2000. május 05, Vitézy András 
288 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló. LRI, Bp, 2000. május 18, Bárány József 
289 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló, LRI, Bp, 2000. június 06, Bárány József 
290 Jelentés a BIK bontása során elszállított berendezések sorsáról. LRI, Bp, 2001. február 27, Bárány József 
291 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló. LRI, Bp, 2000. június 29, Bárány József 
292 MH 1. LTD. 4. Ellátó Osztály 366/16/2000. Ikt. sz. jzk. Budapest, 2000. július. 25. 
293 MH 1. LTD. 4. Ellátó Osztály 366/15/2000. Ikt. sz. jzk. Budapest, 2000. július. 27. 
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145. ábra 

Hát ennyi volt… -A műszaki berendezések elbontva, az egykori munkaterem kiürítve 
 
 Így telt be az utolsó lap is az EREF történetét megörökítő nagy könyvben, mint 
ahogyan bekerült az utolsó bejegyzés is a műszaki szolgálat naplójába: „2000. 07. 26, Szerda, 
06.00 óra. A terület bezárása, a kulcsok átadása a Váltásparancsnoknak.”294  
 
 És ezekkel a sorokkal lépett át a „Szikla” is a halhatatlanságba, a legendák világába. 
Hiszen ma már csak álmainkban népesül be újra az egykori központ, ahová annyi szép emlék, 
egész életet felölelő szakmai karrier, sok felemelő érzés, vagy éppen verejték és szenvedés 
kötött mintegy kétszáz embert. A nappalos szolgálatba érkezőket fogadó reggeli forgatag, a 
forró nyári napok forgalma, a nyár esti szél, a városban ritka, hajnali madárfütty már éppúgy 
csak emlék, mint a téli, félméteres friss havon, a leállt tömegközlekedés hiányában a 
szemközti Sas-hegyről sílécen szolgálatba érkező katonatiszt, vagy a „Szikla” tetejéről 
végignézett, Augusztus 20.-i tűzijáték.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
294 BLIK Műszaki Üzemeltetési Napló. LRI, Bp, 2000. július 26, Bárány József 
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XI. Az ezredforduló után 
 
 
 
 
 Az irányítótornyon kívül ma az ezredfordulón átadott új Légiforgalmi Irányító 
Központban dolgoznak irányítók (146, 147. ábra). A légiforgalmi irányítást ellátó szolgálat 
neve 2000.-ben hivatalosan is Léginavigációs Szolgálat (Air Navigation Services, ANS) lett, 
így az LRI keretein belül működő új központot ANS-nek nevezték el. 2001. december 31.-én 
az LRI megszűnt, s utódjaként két szervezet jött létre január elsejétől: a légiforgalmi 
szolgálatokat ellátó HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat, mint költségvetési 
szerv, valamint a Ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Rt, mint gazdasági 
társaság.295  
 
 

 
146. ábra 

Az új ANS munkaterme. Előtérben a repülésvezető (DSV) munkahelye296 
 

                                                
295 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet 1. § 
296 Ilku János felvétele, HungaroControl, Budapest 
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147. ábra 

Munkában a légiforgalmi irányítók az új ANS-ben. (Bíró Gábor és Szüle Zsolt)297 
 
 
 

2004.-ben felépült az ANS mellett az ANS-II épület (148, 149. ábra), amely az 
operatív légiforgalmi szolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó szervezeti egységek 
(adminisztráció, oktatás, étterem, könyvtár, stb.) otthona lett. (A repülőtér különböző pontjain 
szétszórtan elhelyezkedő objektumokból 2004. március 23-28. között költöztek át az ANS-II-
be a dolgozók.298)  
 
 

 
148. ábra 

Épül az új ANS-II.299 
 
 

                                                
297 Ilku János felvétele, HungaroControl, Budapest 
298 2/2004. (III. 19.) számú Igazgatói Körlevél, HungaroControl, Mudra István 
299 Ilku János, HungaroControl 
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149. ábra 

Az ANS madártávlatból. Baloldalt a halványzöldszínű ANS-I, jobbra a téglával borított ANS-II.300 
 
 

Az ANS 2000.-ben történt átadásakor még egy „ideiglenes” szoftvert, az EUROCAT-
2000. nevű programrendszert használták az irányítóközpontban301, amelyről 2005. december 
1-15. között megtörtént az átállás az eredetileg is tervezett MATIAS-D1 verzióra.302 Mivel a 
SELENIA ATCR-22. típusú távolkörzeti radarberendezések engedélyezett üzemidejük vége 
felé közeledtek, 2006.-ban 38,7 millió eurós beruházás keretében (melynek felét az Európai 
Unió Kohéziós Alapja biztosította) megkezdődött a Kőrishegyi, majd a Püspökladányi 
radarállomások cseréje. Kőrishegyen 2006. május nyolcadikán kezdték meg a SELENIA 
berendezések bontását (150. ábra), majd az év második felében megtörtént az új, angol-
kanadai RAYTHEON radar telepítése (151, 152. ábra). Az ASR-23-SS típusú elsődleges 
radar kimenő impulzus- csúcsteljesítménye mindössze 24kW, ugyanis a technika fejlődésével 
már sokkal kisebb visszavert teljesítményt is képes lett detektálni a vevőberendezés. 
(Emlékeztetőül: a SELENIA ATCR-22 impulzus-csúcsteljesítménye még 1,8 MW volt. Az új 
radarnak tehát lényegesen kisebb az energia-felvétele.) A CONDOR Mode-S MSSR típusú 
másodlagos radarberendezés jelentősen csökkenti az ún. rádiófrekvenciás szennyezést, mivel 
célirányosan, csak abban az irányban bocsát ki kérdőimpulzusokat, ahol légijárművek 
tartózkodnak. Az új berendezéseket 2007. február 27.-én adták át hivatalosan a 
felhasználóknak. 
 

                                                
300 Ilku János, HungaroControl 
301 1/2005. (I. 21.) számú Igazgatói Körlevél, HungaroControl, Mudra István 
302 64/2005. számú Főosztályvezetői Utasítás, HungaroControl, 2005. november 30, Bakos József  
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150. ábra 

Bontás alatt az olasz radarberendezés szekrényei303 
 
 
 

 
151. ábra 

Az új radar antennájának beemelése304 
 

 
 
 

                                                
303 Sári Pál, HungaroControl 
304 Sári Pál, HungaroControl 
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152. ábra 

Beüzemelés alatt az új SSR-radar adó-vevő egysége305 
 
 

Időközben pedig a HungaroControl is átalakult: 2007. január elsejétől immár tartósan 
állami tulajdonban maradó gazdasági társaságként, ZRT-ként folytatja tevékenységét.306  
 
 S hogy mit hoz a jövő? A világon tapasztalható gazdasági és műszaki fejlődés, a 
globalizáció, vagy éppen az európai integráció nem hagyja érintetlenül a magyar légiforgalmi 
szolgálatokat sem. A légiforgalom folyamatos növekedése egyre magasabb követelményeket 
támaszt a légiforgalmi szolgálatokkal szemben, miközben e téren is megjelent –igaz, 
korlátozott mértékben- a gazdasági verseny. Az új koncepció, az Egységes Európai Égbolt 
(Single Europian Sky, SES) a szolgáltatások egységesülését segíti éppúgy, mint a légiforgalmi 
irányítók majdani egységes szakszolgálati engedélye. S mint minden fejlesztésnek a 
repülésben, ezeknek is a legfontosabb célja a biztonság egyre magasabb és magasabb szintre 
történő emelése, amely az elkövetkező évekre, évtizedekre bőven ad munkát majd a 
szakembereknek itthon és a nagyvilágban egyaránt (153. ábra). 
 
 

                                                
305 Sári Pál, HungaroControl 
306 1995. évi XCVII. törvény 61/A § 
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153. ábra 

Egy művészi felvétel: „Ferihegy by night”. Ugye, milyen szép?307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
307 Mudra István magángyűjteménye, Budapest 
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XII. A légiforgalmi irányítók képzése 

 
 
 
 
 A magyar légiforgalmi irányítók szervezett képzésének története lassan félévszázados 
múltra tekint vissza. A rádió-iránymérés korában az iránymérő távírászokat még a posta 
képezte és vizsgáztatta, így az irányítóképzésről lényegében a repülésvigyázók 1948.-as 
színrelépésétől beszélhetünk. 
 
 Ekkortól egészen 1960.-ig, másfél évtizeden át lényegében „kisipari” módszerekkel 
folyt a képzés: a leendő szakembert a munkahelyen oktatták, a gyakorlatra helyezve a 
hangsúlyt, mellette természetesen átadva az elméleti ismereteket is. Szervezett képzésről szó 
sem volt, egy-két „újonc” került ki több-kevesebb rendszerességgel a munkahelyekre. 
 
 Ez első, már „iskolarendszerűnek” nevezhető légiforgalmi irányító képzés, tanfolyam 
1960. őszén indult, a Főépület kevéssel korábban kiürített jobboldali, „öreg” tornyában308. 
Ennek és a következő tanfolyamoknak a tanulságai, valamint a légiforgalom növekedése 
világossá tette, hogy a légiforgalmi irányítók képzése „házon belül” maradéktalanul nem 
oldható meg. Ezért már a hatvanas évek végén megfogalmazódott, hogy valamelyik állami 
felsőoktatási intézménnyel (a Magyar Néphadsereg Kilián György Repülőműszaki 
Főiskolájával, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemmel) közösen végezzék a képzést, sőt, 
felmerült a külföldi képzés lehetősége is. Végül ez utóbbi mellett döntöttek, így 1976.-tól a 
rigai Repülési Tanintézetben évente 10-15 fő vett részt hároméves képzésen, amely azonban 
nem felső-, hanem középfokú oktatási intézmény volt.  
 
 Komoly gondot jelentett, hogy a Szovjetunióból hazatért hallgatók nem ismerték a 
specifikusan magyar szabályokat, ezért részükre féléves, úgynevezett „Honosító tanfolyamot” 
kellett szervezni a Ferihegyi repülőtéren lévő Repülésoktatási Központban (ROK). További 
probléma volt a felsőfokú végzettség hiánya, mivel 1980.-tó már ez is feltétele volt a 
szakszolgálat ellátásának, ezért a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 
(KTMF, ma Széchenyi István Egyetem) másfél éves „befejező” levelező képzés indult, 
amelynek végén Légiforgalmi irányító üzemmérnök diplomát kaptak a hallgatók. Így öt év (!) 
képzés után lehetett akkor valaki légiforgalmi irányító, mivel a levelező képzés alatt folyt 
Ferihegyen a hallgatók szimulátoros, majd munkahelyi oktatása, gyakorlati képzése.  
 
 Ennek az „öszvér-megoldásnak”, vagy ahogyan akkor mondták, „szendvics-
képzésnek” a leggyengébb eleme a rigai hároméves iskola volt, aminek –az orosz nyelv 
elsajátításán kívül- túl sok hasznát nem vették a hallgatók. Ezért 1986.-ban az Oktatási 
Minisztérium jóváhagyta az irányítók tisztán hazai képzését, amely a KTMF és a ROK 
összefogásával jött létre. A hallgatók egy évig (hivatalosan levelező hallgatóként, a 
gyakorlatban nappali képzési formában) Győrben tanultak műszaki alaptantárgyakat 

                                                
308 Dr. Zalka András (szerk.): A magyar polgári légiforgalmi irányítás és katonai repülésirányítás és képzés 
története. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiadványa, Budapest, 2003. pp. 134. 
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(matematika, mechanika, műszaki rajz, elektrotechnika, számítástechnika, stb.), valamint 
angol és orosz nyelvet. (Az angolt igen magas, heti 12 órában.) A következő másfél évben a 
ROK tanulói voltak, ahol a szakmai tárgyakat sajátították el, illetve elvégezték a szimulátoros 
képzést (154, 155. ábra). Az utolsó egy évben a munkahelyi kiképzés következett, miközben 
elkészítették diplomamunkájukat a hallgatók, és a sikeres államvizsga után –három és fél év 
alatt- üzemmérnökök lettek. Ebben a rendszerben három évfolyam tanult, az utolsó 1989-92. 
között. 
 
 Ezután hosszú évekig nem volt légiforgalmi irányító képzés Magyarországon, a 
következő tanfolyam 1999.-ben indult, amikor már felsőfokú végzettségűek számára hirdettek 
tanfolyamot a ROK-ban, ahol csak a szakmai tárgyakat oktatták számukra, így ez a képzés 
természetszerűleg nem adott –és ma sem ad- újabb diplomát. Jelenleg –ugyanilyen rendszer 
szerint- általában kétévente indul légiforgalmi irányító tanfolyam, amely egyéves elméleti, és 
további, mintegy féléves munkahelyi képzésből áll. 
 
 Külön meg kell említeni, hogy –főként a 80.-as, 90.-es években- számos légiforgalmi 
irányító szerzett másoddiplomát az üzemmérnöki végzettsége mellé. A legtöbben talán a 
BME Közlekedésmérnöki Karán szervezett Közlekedési Menedzser Gazdasági Mérnök 
szakon tanultak, de volt, aki a Testnevelési Egyetem Sportmenedzseri, vagy éppen a 
Kertészeti Egyetem Szőlészet-borászat szakán szerzett diplomát. 
 
 

 
154. ábra 

A repülőtéri irányítást gyakorolják a hallgatók a ROK-ban. Ez a berendezés, a „Sky Keesh” ma is látható 
a Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti Kiállításán. Az oktató Gál Róbert309 

 
 

                                                
309 Pósa Gyula magángyűjteménye, Budapest 
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155. ábra 

A SZTAKI által kifejlesztett radar-szimulátor a leendő körzeti (ACC) irányítók képzését szolgálta310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
310 Reprodukció a Ferihegyi repülőtér I. Termináljának 2 emeleti folyosóján elhelyezett tablóról, 2004. 
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XIII. Összefoglalás 
 
 
 
 
 A magyar légiforgalmi irányítás 2006. január 31.-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Kilencven év nagy idő. Akkor, a Temesvár melletti rádióállomáson dolgozó magyar 
postatisztek igencsak meglepődtek volna, ha valaki közli velük, hogy ők hozták létre a 
magyar légiforgalmi irányítást, vezetőjük, Gasparik László pedig az első magyar légiforgalmi 
irányító. Ők ezt nem tudták, nem tudhatták, „egyszerűen” csak tették a dolgukat, a kor 
nyújtotta technikai színvonalon, becsülettel helytállva. S nem volt ez másként a következő 
kilenc évtizedben sem: a póstatisztek, a repülésvigyázók, majd a légiforgalmi irányítók 
mindenkor magas szakmai színvonalon, a birtokolt technikai eszközökből a maximumot 
„kihozva”, felelősségteljesen látták el hivatásukat. 
 
 Igaz ez a műszaki eszközöket fejlesztő, üzemeltető, karbantartó magyar mérnökökre 
is, akik sokszor a sanyarú gazdasági körülmények között, leleményességgel, nagy szakmai 
tapasztalattal és elhivatottsággal pótolták a hiányzó pénzügyi forrásokat, ezzel nagyban 
hozzájárulva a magyar légiforgalmi irányítás magas színvonalához. S ez a színvonal európai 
mércével mérve is magas volt: a temesvári rádióállomás, az új Budaörsi repülőtér légifrogalmi 
szolgálatokkal kapcsolatos létesítményei, illetve Ferihegy, Közép-Európa akkor egyik 
legkorszerűbb repülőtere, majd a lokátorok, a magyar Sas és az angol AR-1-es 
radarberendezés, mind-mind az európai színvonalat képviselték a maguk korában. 
 
 Mindez nincsen másként napjainkban sem: a szüntelenül növekvő légiforgalom, az 
újabb és újabb technikai eszközök megjelenése, a gazdasági verseny ma is nap nap után újabb 
kihívás elé állítja a magyar légiforgalmi irányítókat. Az elmúlt 90 év alatt sokat változott a 
technika, változtak a szabályozók, az eljárások, az elnevezések, a szervezeti forma. A Magyar 
Királyi Posta, a MASZOVLET, a MALÉV, majd az LRI után ma már a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat látja el a légiforgalmi irányítást, amely maga is átalakulás 
előtt áll: költségvetési szervből hamarosan ZRT lesz. De a szüntelenül változó körülmények 
között a légiforgalmi irányítók mindig helytálltak és helytállnak, aminek egyenes 
következménye lett, hogy a magyar légiforgalmi irányítást a legjobbak között jegyzik egész 
Európában. 
 
 Ebben a dolgozatban igyekeztem bemutatni a magyar légiforgalmi irányítás 
kilencvenéves történetének főbb állomásait, a jelentősebb korszakváltásokat, a technikai 
fejlődés fontosabb lépéseit. A temesvári rádió-iránymérő állomást, az itt folyó munkát, a 
személyzet mindennapjait, és az első magyar légiforgalmi irányítót, Gasparik Lászlót. A 
Mátyásföldi repülőteret, az itt működő rádiószolgálatot, az Óceánrepülést, majd a Budaörsi 
repülőtér légiforgalmi szolgálatát. Írtam az első magyar radarberendezés, a Sas születéséről, 
mely páratlan mérnöki teljesítmény volt a háborús körülmények közepette.  
 
  Háború utáni időszakból a budaörsi újjáépítést, majd a Ferihegyi repülőtér 
megnyitását, az itt létrehozott légiforgalmi szolgálatokat emeltem ki. Ezt követően a ferihegyi 
fejlesztéseket, az első radarberendezések üzembeállítását, majd az újabb és újabb technikai 
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eszközök felhasználását kísértem végig. A dolgozat az évezred, és vele a régi 
irányítóközpontok bezárásával végződik, utalva arra, hogy ma már egy világszínvonalú 
légiforgalmi irányító központban végzik rendkívül felelősségteljes munkájukat a magyar 
légiforgalmi irányítók. És ez az irányítóközpont is immár hét éves, s talán egyszer eljön az 
idő, amikor ennek történetéből is egy doktori értekezést ír majd valaki.  
 
 Végül álljon itt az utolsó idézet Grosschmid Istvánnak, a MALERT egykori elnök-
vezérigazgatójának a tollából, aki még 1939.-ben vetette papírra gondolatait, amelyek az 
elmúlt, közel hetven évben mit sem veszítettek aktualitásukból: „-A magyar repülés szárnyait 
azonban csak a munka, a hivatásszeretet és a repülésben való hit növesztheti naggyá. És 
minthogy ezek a magyar repülőkben mindig megvoltak, rendíthetetlenül hiszünk a feltámadt 
magyar repülés felfelé ívelő jövőjében.” 311 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
311 Magyar Szárnyak, 1939/12, Budapest, pp. 15. 
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XV. Angol nyelvű összefoglaló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapters from the History of Hungarian Air Traffic Control 
between 1916 and 2000 

 
 
 
 

In my thesis I would like to elaborate on the main milestones of the 90 years’ history 
of air traffic control, the significant changes of eras and the main steps of technical 
development. I also wish to write about the radio-direction measurement station in Temesvár, 
the work which is being done there, the every-days of the staff and the 1st Hungarian air 
traffic controller, László Gasparik. I also include the descriptions of the airport in Mátyásföld, 
the radio-service which is working here, the first Hungarian flight cross the ocean as well as 
the air traffic service of Airport Budaörs. I have also wrote about the birth of the first 
Hungarian radar equipment, the “Sas” (“Eagle”), which was an unique achievement of 
engineering under the circumstances of the war. From the post-war era I have chosen to 
elaborate on the re-building in Budaörs, as well as the opening of Ferihegy Airport, and the 
air traffic service established here. Following this, I have wrote about the developments in 
Ferihegy, the introductions of the first radar equipments to work, and finally I have followed 
the use of the newer and newer technical tools. 
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