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EGYÜTTES U T A S ÍT Á S A
a Belügyminisztérium Légirendészeti Parancsnokság 

repülő-szakfelügyeletének szabályozásáról.

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) Közbiztonsági és Közlekedési Cso
portfőnökség alárendeltségébe tartozó BM Légirendészeti Parancsnokság személyi ál
lománya és az általa üzemben tartott repülőgépek, helikopterek üzemeltetése szak- 
felügyeletének rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk:

1 . § .

A BM Légirendészeti Parancsnokság repülő-szakfelügyeletét a Magyar Néphad
sereg (a továbbiakban: MN) repülőfőnöke látja el.

2. § .

A repülő-szakfelügyelet kiterjed:
–  a repülő-hajózó és műszaki állomány kiképzésére és továbbképzésére, valamint
 felkészültségének és képzettségi szintjének időszakos ellenőrzésére;
— a repülőtechnika üzemben tartási szabályainak meghatározására;
— a repülések tervezése, szervezése, engedélyezése szabályainak meghatáro

zására ;
— a repülésbiztonság helyzetének ellenőrzésére;
— a repülőorvosi alkalmasság megállapítására;
— a repülőtechnika rendszerbe állításával és rendszerből való kivonásával kap

csolatos tevékenység rendjének meghatározására.

3. §.
A BM Légirendészeti Parancsnokság állományába tartozó — az MN repülőcsa

patoknál rendszeresítettel azonos típusú — repülőtechnika anyagi-technikai ellátá
sáról és időszakos ellenőrzéséről az MN Repülő Főnökség és a BM Anyagi és Tech
nikai Csoportfőnökség együttesen gondoskodik.
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A BM Légirendészeti Parancsnokság repülő-hajózó és műszaki állományának 
a repüléssel kapcsolatos szolgálati kötelmeire, jogaira és felelősségére az MN re
pülőcsapatoknál érvényben levő szabályzatok és előírások az irányadók. Ezek gya
korlati végrehajtásának személyügyi, anyagi és pénzügyi vonatkozású feltételeit a 
BM illetékes csoportfőnökségei biztosítják.

5. §.

Ennek az utasításnak a végrehajtásáról, illetőleg a repülő-szakfelügyelet rész
letes szabályainak megállapításáról az MN repülőfőnök és a BM közbiztonsági és 
közlekedési csoportfőnök együttesen gondoskodik.

6 . §.

Ez az utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 038/1960. 
BM—HM számú együttes utasítás, valamint a 061/1968. OLPK—BM HŐR pk. 
együttes utasítás hatályát veszti.

Budapest, 1975. november 25.

Benkei András s. k., Czinege Lajos vezérezredes s. k.,
belügym iniszter honvédelm i m iniszter

4. §.

Kapják: Külön elosztó szerint.
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