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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERHELyeT TESÉNEK
23. sz. UTASÍTÁSA 

Budapest, 1959. augusztus hó 3-án.

Tárgy: A 3/1959. /VIII.1./ BM. sz. rendelet végrehajtása.

A Légirendészeti Kapitányság hatáskörét a Belügyminiszter elv
társ 3/1959./VIII.1./ BM.sz. rendelete szabályozza. A rendelet
végrehajtása érdekében az alábbiakat rendelem el:
1. / A Légirendészeti Kapitányság szervezetileg a BM. Országos

RendőrfŐkapitányság Vasúti Osztályának van alárendelve.
2. / A légirendészeti ügyekben a II. fokú hatóság a BM.Országos

Rendőrfőkapitányság Vasúti Osztálya.
3./.A polgári légiközlekedés, a Magyar Honvédelmi Sportszövet- 

ség, valamint az egyéb repülést folytató polgári szervek 
hálózatához tartozó repülőterek ellenőrzésének az alábbiak
ra kell kiterjedni:
- a repülőterek üzemeltetésére kiadott engedélyek ellenőr

zése,
- egyes repülőterekre kiadott repülőtér-rend betartásának 

rendészeti szempontból való ellenőrzése.
- a repülőterek talajának, valamint azok állapotának, to

vábbá a  repülőtér biztonsági berendezéseinek és azok fel- 
használásának ellenőrzése,

- repülések alkalmával a munkaterület berendezésének ellen
őrzése,

- a repülőtereken elhelyezett épületek és raktárak, vala
mint üzemanyag tárolóhelyek tűzbiztonságának ellenőrzé
se a kiadott tüzrendvédelmi szabályok szerint, továbbá 
a repülőtereken a tűzbiztonsági intézkedések betartásá
nak ellenőrzése,

- az alkalmi repülőterek ellenőrzése, hogy a rajtuk üzemel
tetni kivánt repülőgép feltételeinek, valamint egyéb kö
vetelményeknek megfelelnek-e.

4./ A polgári repülőgépek rendeltetésszerű használatát az ide
vonatkozó KPM. Légügyi Főigazgatóság rendelkezései alapján 
kell ellenőrizni:
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- a repülőgépek hatósági alkalmassági bizonyitványát,
- a közforgalmi /MALÉV/ repülésben részt vevő személyzet 

repülés előtti orvosi vizsgálatának megtörténtét,
- a közforgalom repülőgépeit /személy, valamint teherszál

lító gépeket/ felszállásuk előtt terhelés szempontjából 
/a terhelési ellenőrzéseket a repülőgépek alkalmassági 
engedélye, valamint a kiállitott terhelési lapok alapján 
kell ellenőrizni/,

- az egyéb polgári repülést végző személyek közvetlenül a 
felszállás előtt szeszes italt nem fogyasztottak-e.

5 ./ Légirendészeti Kapitányság a Belügyminisztérium, a Hon
védelmi Minisztérium, a Közlekedés és Postaügyi Miniszté
rium azon kiadott rendelkezéseinek, továbbá az üzemeltető 
szervek azon szabályzatai betartásának ellenőrzését végzi, 
amelyek közvetlen a repülés biztonságát szolgálják. Ezen 
rendelkezések és szabályzatok ellenőrzését a Légrendészeti 
Kapitányság csak rendészeti szempontból végzi.
A Légirendészeti Kapitányság a polgári repülést végző szer
vek által üzemeltetett repülőgépek műszaki okmányai alap
ján ellenőrzi, hogy az időszakos munkálatokat elvégezték-e,
A repülőgép vezetői, valamint egyéb repülő hajózói kikép
zéssel kapcsolatos utasítások végrehajtását a Légirendészeti 
Kapitányság csak rendészeti szempontból ellenőrizheti. Az 
ellenőrzés a -kiképzésre nem terjed ki.

6. / A 32/1955. /VI.8./ MT.sz. rendelet 4.§-ának /5/ bekezdése
értelmében a Légirendészeti Kapitányság illetékes eljárni 
a repülés biztonságát szolgáló szabályok, utasítások és 
rendelkezések megsértőivel szemben,

7. / A Légirendészeti Kapitányság a repülőesemények /kényszer-
leszállás, repülőbaleset, repülőkatasztrófa és egyéb a 
repülőgép által okozott? illetőleg repülőgépet ért esemény/ 
kivizsgálására alakult és a KPM. Légügyi Főigazgatóság ál
tal vezetett kivizsgáló bizottság munkájában tevékenyen 
köteles minden esetben részt venni.
A polgári repülést folytató szervek a Légirendészeti Kapi
tányságnak a rendelet értelmében bejelentenek mindennemű 
repülőeseményt. A repülőesemények bejelentésekor a Légi
rendészeti Kapitányság a következő adatokat kell, hogy 
rögzitse:
a/ az esemény helye és ideje,
b/ az eseményt szenvedett repülőgép tipusa és jelzése, 
c/ a repülőgép vezető neve és az utasok száma, 
d/ a repülési feladat megnevezése,
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e/ a gép törési százaléka, valamint a sérültek és 
halottak száma.

Bűncselekmény alapos gyanújának fennforgása esetén a repülő- 
esemény további kivizsgálása kizárólag a Légirendészeti 
Kapitányság feladata, ez esetben köteles a szükséges rend
őri intézkedéseket megtenni /helyszinbiztositás, nyomozás 
megindítása, bűnjelek lefoglalása, őrizetbevétel stb./.

 

Bűncselekmény alapos gyanúja esetén a vizsgálat eredményes
ségének biztosítása érdekében a helyszint úgy kell biztosí
tani, hogy az esemény után közvetlenül bekövetkezett eredeti 
állapot fenn-maradjon. A repülőesemény helyszínére ilyen 
esetben csak azok a személyek léphetnek, akiket a Légirendé- 
szeti Kapitányság a vizsgálatba bevont. Amennyiben az ese
mény következtében személyek sérültek, illetőleg életüket 
vesztették, úgy a sérültek elsősegélyben történő részesíté
se, illetőleg a halottak elszállítása után kell a helyszint 
biztosítani.
Budapest területén kivül történt repülőesemények esetén, a 
Légirendészeti Kapitányság kiküldött beosztottjának megér
kezéséig, a helyszin biztosításáról a területi rendőri szer
vek kötelesek gondoskodni,
A polgári, repülés területén /MALÉV, MHS, EÜ, FM./ minden 
olyan esemény kivizsgálása, amely a légiközlekedés bizton
ságát és rendjét veszélyezteti, vagy sérti, a Légirendészéti 
kapitányság hatáskörét illeti. Ide tartoznak azok az esemé
nyek is, amelyek a repülőterek felszerelésével, épületei
vel és berendezéseivel kapcsolatosak.
Az országban előforduló repülőesemények kivizsgálásakor, 
amennyiben az szükséges, szakértői véleményt kell kérni.

8. / A Légirendészeti Kapitányság köteles országos nyilvántar
tást vezetni a repülést végző szervek repülőhajózó személy
zetéről, a szervekhez tartozó motoros és vitorlázó gépekről. 
Pontos kimutatást kell vezetni arról, hogy a szakszolgálati 
engedéllyel rendelkező repülőhajózó állomány, valamint a 
repülőgépek hatósági alkalmassági engedélyeinek érvényesi- 
tése megtörtént-e.
Nyilvántartást kell felfektetni, külön-külön a polgári re
pülést folytató szervekről, mely nyilvántartásnak tartalmaz
nia kell az egyes szerveknél előforduló repülőeseményeket.
E nyilvántartásnak pontosan tartalmaznia kell, hogy melyik 
szervnél, mikor, hol és milyen repülőesemény történt, tar
talmaznia kell a keletkező kárértéket a személysérülések 
fokát, valamint azt, hogy a légirendészet által milyen in
tézkedés történt a baleset elkövetőjével, előidézőjével 
szemben. 

9. / A látványos repülések, repülőnapok, látványosság célját
szolgáló ejtőernyős ugrások, továbbá a röpcédula szórások, 
valamint a levegőből történő fényképezés ás filmezés enge
délyezésével és végrehajtásával kapcsolatos utasítást Vasúti
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Helyettesem saját hatáskörében dolgozza ki és az illeté
kes szervekkel tudomásulvétel végett közölje.
Az e pontban felsorolt valamely rendezvény engedélyezését 
a Légirendészeti Kapitányság határozatban köteles, elkészí
teni. A határozatnak tartalmaznia kell mindazokat a rendel
kezéseket, amelyeket a rendező szerv a rendezvény ideje 
alatt köteles betartani. Amennyiben a határozatban foglalt 
rendelkezéseket nem tartják be, a Légirendészeti Kapitányság- 
nak jogában áll az engedélyt visszavonni.

10. / A látványos repüléseket, valamint a repülőnapokat, továbbá
a nagyobb szabású ás a látványosság célját szolgáló ejtő
ernyős ugrások végrehajtását a Légirendészeti Kapitányság 
minden esetben rendészetileg ellenőrizni köteles.
A fenti rendezvények rendőri /közrendészeti, valamint köz- 
biztonsági/ biztositásáért a területi rendőri szervek a 
felelősek. A biztosítás megszervezése érdekében a Légirendé- 
szeti Kapitányság a rendezvény idejéről és helyéről időben 
köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri szervet

11. / A légijármüveken történő fegyver, lőszer, robbanóanyag.
valamint erős hatású vegyi anyagok szállításának ellenőrzését 
a szállításukra vonatkozó üzletszabályok betartása alapján 
kell végezni.

12. / A Légirendészeti Kapitányság saját repüléseire a HM. ás a
KPM. Légügyi Hőigazgatóság által kiadott rendeletek, utasí
tások vonatkoznak.
Egyes, fontos és sürgős esetekben, valamint a baleseti szol
gálatban lévő légirendészeti repülőgép repüléseit a fel
szállást megelőzően történt bejelentés után /melyet az OLP 
Átrepülési Osztályához kell megtenni/ lehet végrehajtani.
A légirendészet egyéb repüléseit a Honvédelmi Minisztérium 
által kiadott ” Utasitás a Magyar Népköztársaság területe 
feletti repülések végrehajtására " c. szabályzat alapján kell 
végrehajtani.

A jelen utasításomban foglalt rendelkezéseket az érintett rend
őri szervek vezetői a beosztottak előtt megfelelő mértékben is
mertessék.  

Dr.Garamvölgyi Vilmos r.vőrgy. miniszterhelyettes
Országos Rendőrfőkapitányság 

 Vezetője.
Felterjesztem: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

ORFE. Vezetőjének helyettesei,
BM.II/4. Osztály,
OrFK. osztályai,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok,
Légirendészeti Kapitányság.
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