
pes Szolgalat kenytelen volt mas teve-
kenyseg u~n nezni. A gepek egy reszet
utasszallit6va alakitottAk, es hozzMog-
tak a belfoldi legiforgalom uijaszer.
vezesehez.

1992.re Air Service lett a Reptil6ge-
pes Szolgalatb61. Hossza e16keszites
ulan majusban indult meg Budaorsr61 a
belfoldi legikozlekedes, hetente harom-
szor, Debrecen Nyiregyhaza, Szeged,
Pecs es Gy6r.Szombathely fele. Ket es
fel 6ra alatt el lehetett erru az orszag

A huszas-harmincas evekben Buda-
pest reptil6tere a matyasfoldi volt. Ez
azonban igen messze volt a varos-
kozpontt61, es nem volt alkalmas na-
gyobb gepek fogadasAra. Korszerubb
reptil6ter szamara kellett helyet keres-
ni. Ezt Budaorson talaltAk meg. Az
1937-ben atadott reptil6ter j6 fekvese-
vel, a kornyezetbe szepen beilleszked6
fogad6eptiletevel, hatalmas hangaraival
az egyik legkorszerubb volt Eur6paban.

Egeszen a negyvenes evek elejeig itt
volt a polgari reptiles
kozpontja, hatal-mas
forgalommal. A
MALER"!' tizemeltetese-
hen Kassa, Ungvar, Ko-
lozsvar, MarosvasAr-
heir, s6t Bukaresl,
BelgrAd, Milan6, Becs
es Berlin fele is indul-
tak jaratok. ~/

Hamarosan nagyobb 1/
teljesitmenyu, nagyobb ~
leszall6palyat igenyl6 I

N\' I gepek keriiltek forga-

~ / /lomba. A budaorsi reo
ptil6ter szUknek bizo-
nyult. Igy 1941-ben el-
kezdtek epiteni a feri-
hegyit. De 1944 marciu-
saban, a megszallaskor meg ez volt a
legfontosabb repter. Itt szalltak Ie az
els6 nemet egysegek, amelyek azonnal
katonai parancsnoksAg ala vontAk a
legikikot6t, megsztintetve a polgari
kozlekedest.

1946-t61 kezdve folyamatosan epitet.
tek a ferihegyi reptil6teret; ezzel parhu-
zamosan csOkkent a budaorsi jelen-
t6sege. A polgari kozlekedesb61 kiszo-
rulva atalakult a reptil6ter. Itt volt az
MHSZ kozponti reptil6tere, itt teleped.
tek meg a HatAr6rseg, az Orszagos
Ment6szolgalat es a Viztigyi hivatal,
majd a Reptil6gepes Novenyved6 Mlo-
mas gepei.

Az ut6bbival ktilon is erdemes fog-
lalkozni. Ekkoriban terjedt el a mez6-
gazdasAgi reptil6gepek hasznalata.
1959 es 1968 kozott a gepek szama
negyr61, szaz tole n6tt. Ekkor vasArol-
tAk az AN-2-eket; ezek kepeztek kes6bb
a polgari reptiles alapjait. Rekonstrual-
tAk es b6vitettek a reptil6teret. Itt folyt
a KGST orszagok Ka-26-0s helikopterei-
nek es AN-2-es gepeinek nagyjavitAsa.

1989.re a mez6gazdasAgi helyzet bi-
zonytalanna vall, nem volt mar sztikseg
annyi reptil6gepre. A Reptil6gepes NO-
venyved6 Mlomasb6l kin6tt Reptil6ge-

egyik vegeb61 a masikba. budaorsi
atszallassal. A jegyek ara 4000 es 6500
forint kozott volt. F61eg iizletemberek.
kisebb reszben erdekl6d6 csaladok vet-
tek igenybe a jaratokat. Az erdekl6des
azonban csokkent, igy okt6bert6! mar
csak akkor szallt tel gep. ha volt ra eleg
jelentkez6.

Hosszabb el6keszitest igenyelt az
ungvari jarat beinditAsa. de ennek Jett a
legnagyobb sikere. Heti negy gep in-
dul. az ut masfel 6ra. Ez a vonal 199:>-
ban folyamawsan iizemel. Ezen kj..;jJ
lesznek hetvegi setareptilesek, valamint
charter-jarawk.

Az Air Service-nek nagyszabasu ter-
vei vannak. UtazAsi irodakkal egytitt-
mukodve del-eur6pai tidtil6helyekre
(peldaul KretAra, Korfura. Szalonikib('.
az !sztriai-felszigetre) szeretnenek ki-
sebb gepeket, charter-jarawkat indita-
ni.. Ehhez persze meg korszerubb ge..
pekre van sztiksegtik. amelyeket berel-
nenek.

Mas terveik is vannak. Soha nem volt
meg vilagkiallitAs olyan kozel reptil6ter-
hez, mint a budapesti lesz. Sz6ba jOlt a
reptil6ter b6vitese. uj munkahelyek
teremtese. Ez azonban meg a jov6
zeneje.
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