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Tézisek 
 
 

1) A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 1916.-ban jött létre a magyar légiforgalmi 
irányítás őse, a rádió-iránymérő szolgálat, és első „éles” működésének napját, 1916. 
január 31.-ét tekinthetjük a magyar légiforgalmi irányítás születésnapjának. Gasparik 
László, az állomás vezetője tekinthető az első magyar légiforgalmi irányítónak. 

2) 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 Posta a repülőterek közötti 
távíró-összeköttetést. Így ez az adó tekinthető az ún. Légiforgalmi Állandóhelyű 
Távközlési Hálózat (AFTN) ősének. Ez a dátum az AFTN magyarországi 
megszületésének időpontja. 

3) A levegőben lévő kereskedelmi repülőgépekkel történő rádió-összeköttetési kísérletek 
Magyarországon 1925. nyarán kezdődtek meg. 

4) A Mátyásföldi rádió-kirendeltség távíró-forgalma dinamikusan növekedett 1926- 32. 
között, amely egyértelműen a szolgálat fejlődését jelzi. Mátyásföldön a rádió-
iránymérő állomás 1932. február 9.-én kezdte meg működését. 

5) 1943. nyarán telepítették az első magyar radarberendezést, a Sas-t a János-hegyi kilátó 
tetejére, a Főváros védelmére. A berendezés létrehozása igen jelentős mérnöki 
teljesítmény volt a rendkívül rossz gazdasági körülmények és háborús állapotok 
közepette.  

6) A Ferihegyi repülőtér új irányítótornyának egyedi, jellegzetes megjelenése, alakja, 
szerkezete alapvetően azért ilyen, mert az előirányzott költség-keretbe (1980.-as 
árakon számolva 286 millió forint) csak úgy fért bele az új épület kivitelezése, ha első 
lépésben csak a megnyitáskor átadandó helységek készülnek el, ugyanakkor 
biztosítani kellett a későbbi bővítés lehetőségét is.  

7) A repülési tervek számítógépes feldolgozásában az első lépést az 1984. szeptember 
elsején, a Ferihegyi repülőtér 1. Termináljának III. emeletén üzembe helyezett „IBM 
Series-1” számítógép jelentette, amely tulajdonképpen egy adatbázis-kezelő rendszer 
volt. 

8) A „Sziklában” lévő Körzeti Irányító Központ bontásának 1999.- 2000.-ben az alábbiak 
voltak a legfontosabb állomásai: 

a) 1999. december 20.-án, reggel 06.50 perckor Kovacsics Tamás mint lelépő 
SV  a területet utolsóként elhagyta, ezzel megszűnt az itt végzett 
légiforgalmi irányítói munka, 

b) A közelgő dátumváltás problémája miatt, 2000. január 03.-ig még 
bekapcsolva tartottak minden berendezést, 

c) Január harmadikán 18.00 órakor Umann Tamás, az ANS Technikai Osztály 
vezetője kikapcsolta az útvonalirányító központ fontosabb berendezéseit, 
amelyek így már csak hidegtartalékként üzemeltek, melyek  
működőképességét naponta ellenőrizték. 

d) 2000. február 25.-én végleg kikapcsolták az összes berendezést. 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. 

e) A radarpultok bontását április 25.-én rendelte el Orbán József, az ANS 
Technikai Osztályának megbízott vezetője, a tényleges munkálatok május 
2- 31. között folytak. Ugyanekkor bontották le az MFC FREQUENTIS 
intercom központját, mely a Ferihegyi Repülőtér „K-Csarnok” nevű 
raktárába került, valamint a repüléstájékoztató központ (FIC) pultját, 
amelyet az ócskatelepre vittek. 

f) Május 18.-án az LRI igazgatójának engedélye alapján, 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. 

g) Az LRI könyvtárába került június hatodikán az évek során összegyűlt és 
visszamaradt műszaki és számítógépes dokumentáció, fejlesztési és újítási 
leírás. 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. 

h) 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. 

i) 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, vagyis a „20-as számú objektumot”, 
majd két nap múlva a hegy gyomrában elterülő, Mély-23-as objektumot. 

j) Végül bekerült az utolsó bejegyzés is a műszaki szolgálat üzemeltetési 
naplójába: „2000. 07. 26, Szerda, 06.00 óra. A terület bezárása, a kulcsok 

átadása a Váltásparancsnoknak.” 
9) Összességében megállapíthatjuk, hogy a magyar légiforgalmi irányítók és a technikát 

üzemeltető, fejlesztő magyar mérnökök az elmúlt 90 évben mindenkor tudásuk 
legjavát nyújtva, lelkiismeretesen és kreatívan végezték munkájukat, így az adott 
körülmények között mindig a lehető legmagasabb szinten állt a magyar légiforgalmi 
irányítás minősége, színvonala. 

 
 


