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TOMORY LAJOS MÚZEUM 
1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116-118.  

Tel: 06-1/290-1585 

muzeum@muzeum18ker.hu 
 
 
 
 
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Pályázati azonosító: 209110/00041 

Pályázati cél: Múzeumi műtárgyak szerzeményezése a Tomory Lajos Múzeum Légiforgalmi gyűjteménye 

számára 

 

AZ NKA Múzeumok Kollégiuma által nyújtott 270 000.- Forint értékű pályázati támogatással 2021. 

november 9-én sikeresen megvásároltunk 64 darab műtárgyat a Tomory Lajos Múzeum Légiforgalmi 

gyűjteménye számára Róka Kálmán régiség kereskedőtől. A műtárgyak 2022.01.01-től 2022.64.01. leltári 

számig terjedően nyilvántartásba kerültek. A hiánypótló relikviákat nyilvántartásba vettük és csoportosítva 

bemutatásra kerültek a következő felületeken: Tomory Lajos Múzeum – Herrich-Kiss villa – Látványraktár, 

MúzeumDigitár, facebook és a múzeum új honlapja (https://www.tomorylajos-muzeum.hu).  

A Látványraktárban elhelyezett műtárgyak – 9 darab plakett, 1 darab kerámia kulacs, 1 darab kerámia doboz, 

1 darab zsebóra, 1 darab fém üvegnyitó és 1 darab fém biléta – a Herrich-Kiss villában megrendezett 

programokon, valamint a kiállítás nyitvatartási idejében a közönség számára megtekinthetők voltak, több 

alkalommal, örömmel fedezték fel a látogatók. A kiválasztott tárgyak jól illeszkednek a három, polgári légi 

forgalmat összefoglaló vitrin tematikájába, kiegészítik azt. A dombornyomott, illetve vésett plakettek részletes 

tanulmányozása – amit úgy helyeztünk el, hogy a látogatók közel hajolhassanak – további kutatásra 

ösztönözheti a polgári repülés iránt érdeklődőket. Tekintve, hogy a múzeum Légiforgalmi gyűjteménye sok 

volt Malév dolgozót is vonz, ez fontos szempont. A plakettek között megtekinthetők törzsgárda tagságért, 

valamint repült kilométerekért adományozott darabok is, amik kiválóan kiegészítik a múzeum korábbi 

relikviáit, törzsgárda kitűzőit, a megtett kilométerekért valamikor a Malévtól kapott törzsgárda füzeteket. 

Teljes mértékben hiánypótlónak számítanak a határőrséget és a repülőtéri biztonsági szolgálatot reprezentáló 

műtárgyak: 1 darab kitűző, 1 darab jelvény, 1 darab plakett dobozban, 2 darab textil felvarró, 1 darab kerámia 

kulacs és 1 darab kerámia doboz.  

 A Tomory Lajos Múzeum új honlapján, a Helytörténet – 70 év, 70 tárgy pont alatt 12 darab műtárgyat tettünk 

közzé, jó minőségű fényképpel és leírással ellátva (https://www.tomorylajos-muzeum.hu/helytortenet/a-

hazai-legiforgalom-tortenete/70-ev-70-targy/). A MúzeumDigitár elektronikus nyilvántartási rendszerébe 16 

darab műtárgyat vezettük fel eddig, mindegyik tárgy a nagyközönség számára online is elérhető, fényképpel 
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és leírással ellátott. Terveink között szerepel valamennyi relikvia közzététele ezen platformon, részletes 

leírással és egy vagy több jó minőségű fényképpel ellátva. A facebookon összesen nyolc posztban 

népszerűsítettük az új szerzeményeket, ebből négy plakett, egy zsebóra, egy Maszovlet-kori leltárcímke, egy 

kerámia kulacs és egy kerámia doboz. Cél az összes műtárgy bemutatása, szakmai-ismeretterjesztő szinten. 

 

A megvásárolt tárgyi anyagból kiemelendő műtárgyak 

 

A megvásárolt műtárgyi anyag közül kiemelendők 

a fém plakettek. Mindegyik plakett a magyar 

polgári légi forgalomhoz kapcsolódik, és széles 

kört fed le: légiutas-kísérő találkozó, budaörsi 

repülőtér avató, repült kilométerekért 

adományozott, nyugdíjazásra szánt emlékérem, 

kimagasló munkásságért átadott plakett és a 

műszaki bázisra emlékező érme egyaránt 

megtalálható közöttük. Közös tulajdonságuk, hogy 

anyaguk fém és a magyar polgári repüléshez 

kapcsolódnak. 

A ferihegyi repülőtér – ma Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér – egyik egységére 

emlékezik a „1984/Műszaki Bázis” feliratú plakett. 

Az egyik oldala az épületet és az évszámot 

ábrázolja, a másik oldalán Malév-embléma és egy 

stilizált repülőgép képe látható. A Műszaki 

Bázishoz kapcsolódóan a Múzeum eddig tárgyi 

emlékkel nem rendelkezett. 

 

 

 

Egyfajta emlék, ami a Malév berkein belül a 

kiválónak minősített, elvégzett munkáért járt, egy 

bronz, szépen megmunkált plakett volt. Felirata, 

ami az érme alsó felén található, a következő: “A 

légiközlekedésért kifejtett kimagasló 

munkásságért/MALÉV”. Felette valószínűleg a 

név számára fenntartott – ezen a tárgyon üres – 

terület, legfelül pedig egy repülőgép ábra látható 

pontosan szemből. A másik oldal fő motívuma egy 

nőalak oldalnézetben, bal karját feje mellé emelve, 

jobb karját a háta mögött, lógatva tartja. Két lába 

térdben hajlítva, lábbelije nincs. A jobb alsó felére 

a plakettnek különféle, a repülést szimbolizáló 

mintákat készítettek: repülőgép, szárnyak. 

Dombornyomott. 
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A magyar légi vállalat sok éven át kifejtett 

tevékenysége folyamán a legkülönfélébb 

alkalmakra adott plakettet és egyéb kitüntetést, 

emléket dolgozói számára. Ezt prezentálja ez a 

nyugdíjazás alkalmából elkészített emlék plakett, 

melyet 1990-ben adtak át tulajdonosa számára. 

Felirata: “HETTINGER KÁROLY műszaki 

ellenőr/Emlékül nyugdíjba vonulása 

alkalmából/1990. december 31.” A bronz érem 

egyik oldalán, egy középen, vízszintesen húzódó 

sávon szerepel ez a felirat. A sáv felett a Malév 

1968 és 1988 között használt emblémája látható, 

külön érdekesség, hogy a plakettet 1990-ban adták 

át. A sáv alatt a “Magyar Légiközlekedési Vállalat” 

felirat olvasható. Az érem másik oldalán a Daidalos 

és Ikaros-történet egyik jelenetét ábrázolták  

(szárnyas emberalak, felette a napkoronggal), alatta 

egy repülőgép látható oldalnézetből, görög 

írásjelekkel. 
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A magyar légi vállalat légiutas-kísérőinek első 

„földi” találkozója 1987. szeptember 26-án volt 

Budapesten. Ebből az alkalomból bocsájtottak ki 

emlékérmet. Az első magyar női légiutas-kísérő 

képzése 1947-ben indult, az első magyar férfi 

légiutas-kísérőt 1960-ban képezték. 

 
 

 

A Légiforgalmi gyűjtemény törzsgárda jelvényeit kiválóan kiegészítik a törzs utas plakettek, amiket bizonyos 

repült számú kilométerért adományoztak: 100 000 vagy 50 000 megtett kilométerért. Jelen vásárlás során a 

Tomory Lajos Múzeum Légiforgalmi gyűjteménye két darab törzs utas plakettre tett szert: egy kerek, 100 000 

km-ért járó bronz, dombornyomott és egy ovális, 50 000 km-ért adományozott emlékérmére. 

 

 

  
 

 

A megvásárolt műtárgyak egyik legkülönlegesebb 

darabja a budaörsi repülőtér 1937-es átadására 

emlékezik. A budaörsi repülőtér nem sokkal a II. 

világháború után beszüntette működését, helyette 

az alkalmasabb Ferihegyet jelölték ki. Ennek oka 

többek között a repülőgépek fel- és leszállását 

akadályozó budaörsi hegyek és a vizenyős altalaj 

voltak. A dombornyomott fém plakett egy felszálló 

repülőgépet – jelezve a repülőtér megnyitását – és 

a háttérben egy épületet ábrázol. 
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Kiemelendő műtárgynak számít még a Maszovlet-

kori fém leltárcímke. A Tomory Lajos Múzeum 

Légiforgalmi gyűjteménye kisebb részben gyűjti a 

Maszovlet – Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi 

Társaság – működéséhez kapcsolódó relikviákat. 

Ez az 1946-tól 1954-ig tartó időszakot öleli fel. A 

tárgy különlegességét az időszak rövidsége és a 

polgári légiforgalom kezdeteire való emlékezés 

teszi. 

 

 
 

 
 
Szakmai leírás a megvásárolt műtárgyakról 
 

1. Malév törzsgárda relief – 1 db – ltsz.  
1992, 35x25 cm, fa alapon bronz relief, ép 
felirat: Ferihegy, MALÉV/ Harmoss József részére 40 éves törzsgárda tagsága alkalmából 
ábra: egy utasszállító repülőgép oldalnézetből, kifutópályán, háttérben az irányítóépületek. 

2. Kerámiakulacs és doboz – 2 db 
18,5x14 cm, kerámia – kulacs, ép  
15x11x5 cm, kerámia – doboz, ép  
felirat: BM. Határőrség Budapest Airport Ferihegy 
ábra: két irányítótorony és az épület, mindkét műtárgyon 

3. Malév törzsgárda jelvény – 14 db 
2x2 cm, fém – 8 db, ép 
5-10-15-20-25-30-35-40 éves törzsgárda tagságra 
4,5x4,5 cm, fém – 6 db, ép 
5-10-15-20-25-30 éves törzsgárda tagságra 
Repülőmintával. 

4. Plakett – 1 db 
átmérő: 8,5 cm, bronz, ép 
felirat: Budapesti Közforgalmi Repülőtér megnyitása 1937.VI.20. 
ábra: repülőgép és irányítótorony (dombornyomott) 

5. Plakett – 1 db 
1968-88, átmérő: 11 cm, bronz, ép 
felirat: A légiközlekedésért kifejtett kimagasló munkásságáért MALÉV 
ábra: női alak oldalnézetből (dombornyomott) 

6. Plakett – 1 db 
1968-88, átmérő: 7,5 cm, bronz, ép 
felirat: 40 MALÉV 
ábra: utasszállító repülőgép (dombor) 

7. Plakett – 1 db 
átmérő: 6,5 cm, bronz, ép 
felirat: MALÉV 100.000 km 
ábra: földgömb repülőgépekkel (dombor) 

8. Plakett – 1 db 
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1984, átmérő: 4,9 cm, bronz, ép 
felirat: 1984 műszaki bázis/MALÉV Hungarian Airlines 
ábra: épületek és kifutópálya/repülőgép rajza 

9. Plakett – 1 db 
1968-88. 10,9x5 cm, bronz, ép 
felirat: MALÉV 50000 km. TÖRZSUTAS 
ábra: repülőgép 

10. Óra – 1 db 
1968-88, átmérő: 7,8 cm (összecsukva), műanyag, fém, ép 
Kihajtható-összecsukható zsebóra, reklámajándék. Nem működik. 
ábra: tok kívülről térképmintás, belül vajszínű, arany MALÉV emblémával 

11. Vajazó kés és étkezési villa – 2 db 
1988-2012 
étkezési villa: 16,8 cm, fém, ép 
vajazó kés: 16 cm, fém, ép 
felirat: MALÉV, gravírozott mindkét tárgyon 

12. Fésű – 2 db 
11,5 cm, műanyag, kék, használt, ép 
ábra: Malév embléma  

13. Cipőkanál – 1 db 
1988-2012 
10,8 cm, műanyag, kék, ép 
ábra: Malév embléma 

14. Plakett – 1 db 
1990 
átmérő: 9,9 cm, bronz, ép 
felirat: MALÉV Hungarian Airlines, Hettinger Károly műszaki ellenőr, Emlékül nyugállományba 
vonulása alkalmából, 1990. december 31., Magyar Légiközlekedési Vállalat 
ábra: szárnyas, repülő emberalak, felette a Napkorong, alatta egy repülőgép (dombor) 

15. Plakett – 1 db 
1987, átmérő: 6 cm, fém, ép 
felirat: I. Malév stuvi találkozó Budapest 1987. 09. 26. 
ábra: 4 db stilizált szárnyforma, egyiken 2 vonal 

16. Plakett dobozban – 1 db 
plakett: 10,4x9 cm, kőlap, műanyag, ép 
doboz: 16,3x14,7 cm, műanyag, fém, ép 
felirat a plaketten: Police, Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság, A Főigazgatóság megalakulásának 
5. évfordulója alkalmából, Budapest, 1995 június 

17. Üvegnyitó – 1 db 
1968-88 
átmérő: 6 cm, fém, ép 
felirat: MALÉV Hungarian Airlines 

18. Felvarró – 1 db 
10,3x7,5 cm, textil, ép 
felirat: Police Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság 
ábra: repülőgép oldalnézetből, alatta magyar címer, kék alapon, sárga szegéllyel, gépi hímzés 

19.  Felvarró – 1 db 
átmérő: 8,5 cm, textil, ép 
felirat: Security Guard Ferihegy Repülőtér Budapest 
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ábra: címerben LRI felirat, két alabárd, épület, felette holddal, fekete alapon fehér gépi hímzés 
20. Kitűző – 1 db 

1988-2012 
átmérő: 4 cm, műanyag-fém, használt, ép 
felirat: Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete, HUMSIRC 
ábra: HUMSIRC és Malév embléma 

21. Leltárcímke – 1 db 
1946-54 
3,9x1,9 cm, fém, ép, használt 
felirat: MASZOVLET 271 

22. Nyakjelvény – 1 db 
10,4x8,3 cm, használt, ép, textil, fém, műanyag, bőr 
felirat: Airport Police 
ábra: magyar címer nemzetiszín szalaggal, alatta repülőgép, körülötte a felirat 

23. Kitűző – 1 db 
8,5x2,3 cm, fém, műanyag, kék 
felirat: Rendészet 
ábra: repülőminta felülnézetből, a felirat alatt 

24. Kitűző – 1 db 
3,7x2 cm, fém, ép 
felirat: Hungarian Tours HT 
ábra: két szárny, középen HT betűk, piros, fehér, zöld, arany színek 

25. Kulcstartó – 4 db 
9 cm, 8,8 cm, 10 cm, 10,8 cm, fém, műanyag 
felirat: 1.: Malév Hungarian Airlines/Hotels Pannonia Restaurants  
 2.: Malév Hungarian Airlines/Hotels Pannonia Restaurants 
 3.: Malév Hungarian Airlines 
 4.: Malév Tu-134 
ábra:    3.: magyar címer 
 4.: repülőgép felülnézetből 

     26. Felvarró – 9 db 
 1.: 11x5 cm, textil, piros alap, LRI, ép,  2.: 7,8x4 cm, textil, piros alap, LRI, ép 
 3.: 12,4x4 cm, textil, fehér alap, műszaki, ép, 4.: 9x2,3 cm, textil, fekete alap, Malév, ép  
 5.: 11x5 cm, textil, fekete alap, piros-fehér-zöld szalag, Malév, ép 
 6.: 10x4,7 cm, textil, fekete alap, Malév, ép, 7.: 10,3x5 cm, textil, fekete alap, Malév, ép 
 8.: 7x2,3 cm, textil, fekete alap, Malév, ép, 9.: 7,4x2,7 cm, textil, fekete alap, Malév, ép 
     27. Kitűző – 1 db 
 4,5 cm, fém, ép;  ábra: hőlégballon, piros, kék, felirat: Malév 
     28.  Boríték – 1 db 
 18x9,3 cm, papír, ép 
 felirat: 19 éves a MALÉV Budapest-Helsinki járata emlékjárat 
 kék, két darab bélyeggel, bélyegzőkkel ellátva 
    29. Boríték – 1 db 
          11,4x16,3 cm, papír, ép 
           felirat: Magyar Ballonposta, MABÉOSZ BUDAPEST 5. POB. 164. 
           kék, négy darab bélyeggel, bélyegzőkkel, kézjeggyel ellátva 
    30. Zsebatlasz – 1 db 
          12,3x17 cm, papír, a gerincénél szakadt 
          felirat: Malév Pocket-atlas 
          ábra: IL-18 utasszállító repülőgép rajza és a „zsebatlasz” szó hatféle nyelven 
    31. Kitűző – 1 db 
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          1950-es évek 
           5x2,4 cm, fém, kissé kopott 
           felirat: Malév (kék) 
           ábra: koszorú közrefogja a Malév emblémát és feliratot 
    32. Frissítőkendő – 1 db 
          1988-2012 
          12,5x7 cm, csomagolása bontatlan, de kissé gyűrött 
           felirat: Malév Hungarian Airlines/www.malev.com/Frissítőkendő, Refreshing tissue 
           ábra: Malév Boeing utasszállító repülőgép, háttérben kék égbolt és néhány felhő 
    33. Vállap – 2 db 
           1950-es évek 
           9,7x4,5 cm, textil, ép 
           Négy sráffal és Malév emblémával, fekete-arany 
    34. Asztali zászló jelvényekkel – 1+8 db        
          Zászló: 12x24 cm, tisztítandó, textil 
          Jelvény: Malév hőlégballon alakú fém jelvény – 1 db, fém, ép, 2,6x1,9 cm 
   Malév Hungarian Airlines ovális fémjelvény – 1 db, fém, ép, 4x1,5 cm 
   Malév törzsgárda jelvény 5 év – 1 db, fém, ép, 2,2x,2,2 cm 
   Malév törzsgárda jelvény 15 év – 1 db, fém, ép, 2,2x,2,2 cm 
   Malév törzsgárda jelvény 25 év – 1 db, fém, ép, 2,2x,2,2 cm 
   Malév törzsgárda jelvény 30 év – 1 db, fém, ép, 2,2x,2,2 cm 
   Malév törzsgárda jelvény 35 év – 1 db, fém, ép, 2,2x,2,2 cm 
   Malév törzsgárda jelvény 40 év – 1 db, fém, ép, 2,2x,2,2 cm 
 
 
Tervek a megvásárolt tárgyi anyaggal 
A megvásárolt műtárgyegyüttes a Légiforgalmi gyűjtemény kiemelkedő és értékes részét képezi. Mivel 

hiánypótló, ezért megalapozta az említett gyűjteményen belül a plakettek csoportját, kiindulópontot teremtve 

ezáltal a magyar polgári légiforgalom berkein belül kiadott emlékérmék és plakettek további gyűjtéséhez. A 

Látványraktárban kiállított tárgyi anyagnak évente egy-két alkalommal való cseréjét tervezzük annak 

érdekében, hogy a teljes 64 darabból álló együttes bemutatásra kerülhessen. A teljes anyag online felületen – 

facebook, MúzeumDigitár – való bemutatását is tervezzük, hogy minél szélesebb körben megismerjék a 

múzeum Légiforgalmi gyűjteményének legújabb példányait. Tárlatvezetések során való említésük, rövid 

részletezésük, valamint egyéni látogatók figyelmének felhívása az új tárgyi anyagra a teremőrök és 

tárlatvezetést végző munkatársak bevonásával valósul meg. 

 

 

Budapest, 2022. május 18.        Gábor Fruzsina 
    történész 

Tomory Lajos Múzeum 
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Megvásárolni kívánt műtárgyak listája képekkel 
Srsz. Megnevezés Darab Anyaga Fénykép 1. Ára (Forint) 

1. Malév törzsgárda 
relief 

1 fa, fém 

 

18 000.- 

2. Kerámiakulacs és 
doboz, BM 
Határőrség 
Ferihegy 

2 kerámia 8 000.- 

3. Malév törzsgárda 
jelvény 

14 fém  

 
 

 

42 000.- 

4. Malév plakett, 
„Közforgalmi 

repülőtér” 

1 fém 18 800.- 

5. Malév plakett, 
kimagasló 

munkásságért 

1 fém 22 000.- 
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6. Malév plakett, 40 
éves törzsgárda 

1 fém 4 800.- 

7. Malév plakett, 
100 000 km 

1 fém 5 500.- 

8. Malév plakett, 
Műszaki bázis 

1 fém 5 600.- 

9. Malév törzsutas 
plakett, 50 000 

km 

1 fém 6 600.- 

10. Malév zsebóra 1 fém, 
műanyag

12 500.- 

11. Malév étkezési 
villa és vajazó kés 

2 fém 

 

3 200.- 

12. Malév fésű 2 műanyag

 

3 000.- 
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13. Malév cipőkanál 1 műanyag 2 400.- 

14. Malév plakett 
nyugdíjazásra 

1 fém 12 800.- 

15. Malév plakett, 
légiutas-kisérő 

találkozó 

1 fém 3 800.- 

16. Plakett dobozban, 
Police Repülőtéri 

Biztonsági 
Főigazgatóság 5. 

évforduló 

1 műanyag, 
fém, kő 

11 000.- 

17. Malév üvegnyitó 1 fém 2 400.- 

18. Felvarró, „Police” 1 textília 6 000.- 

19. Felvarró, LRI 
Security Guard 

Ferihegy 
repülőtér 
Budapest 

1 textília 4 500.- 

20. Kitűző, Magyar 
Orvostanhallgatók 

Egyesülete 

1 műanyag, 
fém 

2 800.- 

21. Maszovlet 
leltárcímke 

1 fém 3 000.- 
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22. Nyakjelvény, 
„Airport police” 

1 fém, bőr 16 000.- 

23. Kitűző, 
„Rendészet” 

1 fém 3 500.- 

24. Kitűző, Boeing-
737 Ferihegy 

1 műanyag, 
fém 

2 000.- 

25. Kitűző, HT 
Hungarian Tours 

1 fém 7 500.- 

26. Malév kulcstartó 
és felvarrók 

13 műanyag, 
fém, 

textília 

10 000.- 
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27. Kitűző, Malév 
ballon és Malév 
ballon matrica 

2 fém, 
papír 

2 000.- 

28. Malév boríték 2 papír 3 000.- 

29. Malév térkép 1 papír 3 000.- 

30. Kitűző, Malév, az 
1950-es évekből 

1 fém 2 400.- 

31. Malév 
frissítőkendő 

1 papír, 
műanyag

1 000.- 

32. Pilóta vállap 2 textília 7 500.- 

33. Malév asztali 
zászló 

jelvényekkel 

1 textília, 
fém 

18 000.- 

Össz. 274 600.-Forint 
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A megvásárolt műtárgyak kiállítása – elhelyezés a Látványraktárban 
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Közzététel online 

Facebook-on: 
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A Tomory Lajos Múzeum honlapján: 

 

 

 


