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1/1980. számú
INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1980. évi február hó 6-án.

Az 1/1980. BM—KPM—PM számú együttes utasítás alapján a 
Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér rendjének fokozottabb biztosítá
sára, a határforgalom ellenőrzés és a vámellenőrzés hatékonyságá
nak növelésére, a repülőgép eltérítés és a légi közlekedés ellen irá
nyuló erőszakos terrorcselekmények megelőzésére, illetőleg meg
akadályozására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Ha a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtérről (a továbbiakban: re
pülőtér) felszálló repülőgép elrablásának, felrobbantásának elő
készületéről vagy kísérletéről, a repülőtérre irányuló terror- 
csoportok behatolásának kezdeményezéséről, a repülőtér kü
lönböző objektumaiba illetve repülőgépre — esetleg túszok ú t
ján — már korábban bejutott személyekről, külföldi repülő
térről felszállt és eltérített repülőgép leszállási tervéről vagy 
előkészületéről a Belügyminisztérium bármely szerve tudomást 
szerez, köteles a BM Határőrség Országos Parancsnokságát, a 
BM l l l / l l .  Csoportfőnökséget és a BM Országos Rendőr-főka
pitányságot — a szükséges intézkedések megtétele végett — 
soron kívül tájékoztatni. Amennyiben a terrorcselekmény, illet
ve a repülőgéprablási előkészület vagy kísérlet külföldi légitár
saság tulajdonában levő repülőgép ellen irányul, úgy az adott 
ország illetékes szerveit a BM III/II. Csoportfőnökség, illetve a 
BM Főügyelet intézkedése alapján a BM Nemzetközi Kapcso
latok Osztályán, illetve a Külügyminisztérium útján értesíteni 
kell. Halaszthatatlan esetben az értesítést a KPM Légiforgalmi 
és Repülőtéri Igazgatóság (a továbbiakban: LRI) Repülésirá
nyító Központján keresztül kell végrehajtani.
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2. A BM III/II. Csoportfőnökség a hatályos utasítások, belügyi 
rendelkezések alapján végzi a polgári légi közlekedés és a re
pülőtér operatív védelmét, valamint a Budapesti FEP állambiz
tonsági tevékenységének koordinálását és irányítását.

3. A Budapesti Rendőr-főkapitányság folyamatosan tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a repülőtéri rend és közbiztonság fo
kozott érvényesítése érdekében, különösen:
a) a repülőtér forgalmi előterén, valamint a közönség számára 

nyitva álló repülőtéri területeken a közrend, közbiztonság 
fenntartására, rendészeti feladatok ellátására;

b) a „Repülőtér rend” szabályainak következetes érvényesí
tésére ;

c) az LRI polgári fegyveres őrség Működési Szabályzatában és 
a repülőtér őrzési tervekben meghatározott feladatok mara
déktalan betartására.

4. A Budapesti FEP a repülőtéren a határforgalom ellenőrzésből 
adódó feladatok ellátásán kívül:
a) felelős:

— a ki- és belépő vámterület, a tranzit terület és a forgal
mi előtér területe (a továbbiakban: repülőtéri határte
rület), valamint az ottlevő repülőgépek őrizetéért, a biz
tonság fenntartásáért;

— a repülőgép rablási és az erőszakos terrorcselekmények 
megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges in
tézkedések végrehajtásának biztosításáért;

— a repülőtéri határterületre belépő és ott-tartózkodó sze
mélyek ellenőrzéséért;

— a repülőtéri szervekkel az együttműködés folyamatos 
megszervezéséért.

b) köteles:
— a helyi vámhivatal részére segítséget nyújtani az utasok, 

más személyek, poggyász és kézipoggyász ellenőrzésé
hez, valamint a személyellenőrzések végrehajtásához, 
terrorcselekmények elkövetésére alkalmas eszközök 
(fegyver, lőszer, robbanóanyagok, stb.) felfedéséhez.

c) jogosult:
— a repülőtér és a repülés biztonságát veszélyeztető terror- 

cselekmény esetén a közvetlenül és a megerősítésre be
vonható erők részére parancsot, szükség esetén fegyver- 
használatra vonatkozó parancsot adni a terrorcselek
mény megelőzésére, bekövetkezett esemény megszakítá
sára és elhárítására készített Együttműködési Terv 
alapján az Operatív Törzs megérkezéséig az igénybe vett 
erők parancsnokain keresztül.

5. A terrorcselekmény elhárítására, felszámolására a BM Határ
őrség és a BM szervek az érintett személyi állomány speciális 
felkészítését önállóan, a karhatalmi kiképzés keretében hajtsák 
végre.
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6. A repülőtér forgalmi előterének határát 25 cm széles felfestett 
fehér sávval kell jelölni.

7. A repülőtér határterületére a következő engedélyek jogosítanak 
belépésre:
a) névreszóló engedély;
b) felmutatásra szóló engedély;
c) egyszeri belépésre jogosító engedély;
d) az LRI által a MALÉV és az LRI dolgozói részére kiadott 

engedély;
e) az LRI által munkavégzésre vagy hivatalos célból kiadott 

egyszeri belépésre jogosító engedély;
f) az LRI által a külföldi légitársaságok képviselői és munka

társai részére kiadott engedély;
g) a belügyminiszter által kiadott három piros-csíkos szolgálati 

igazolvány;
h) a Magyar Népköztársaságba akkreditált diplomáciai képvi

seletek vezetői és diplomáciai beosztású tagjai részére a Kül
ügyminisztérium által kiadott fehér színű személyazonossági 
igazolvány, amely csak a repülőtér vám- és tranzit terüle
tére érvényes.

8. A 7. pont a)—c) alpontjaiban felsorolt engedélyeket a BM Ha
tárőrség országos parancsnoka vagy megbízás alapján helyet
tese adja ki, a minisztériumok és országos hatáskörű szervek 
részére.
A vám- és tranzit területre szervenként legfeljebb 3 db felmu
tatóra szóló, továbbá korlátozott számú névreszóló belépési en
gedély adható ki a szerv megkeresése alapján. A belépési en
gedélyek rendeltetésszerű felhasználását és tárolását a BM Ha
tárőrség Országos Parancsnoksága ellenőrizze.
A fegyveres erők és testületek beosztottai részére az engedé
lyek kiadását csoportfőnök, magasabbegység parancsnok, buda
pesti (megyei) rendőr-főkapitány, önálló osztályvezető által 
aláírt szolgálati jegyen kell kérni.

9. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. A belügyminisz
ter, a közlekedés- és postaügyi miniszter, valamint a pénzügy- 
miniszter 01/1971. számú együttes utasításának belügyminisz
ter-helyettesi végrehajtási utasítása egyidejűleg hatályát 
veszti.

DR KAMARA JÁNOS s. k.,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi államtitkár
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Készült: 150 példányban. 
Felterjesztve: miniszter elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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