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a budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekmények 
megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatokról

Budapest, 1978. évi május hó 2-án.

Az európai és tengerentúli repülőtereken elkövetett merényletek, 
repülőgép eltérítések, különböző terrorcselekmények, a budapesti 
nemzetközi repülőtéren való bekövetkezésének megelőzése, meg
akadályozása, az ide irányuló és átmenő tranzitforgalom biztosítása 
érdekében kiadom az alábbi

 i n t é z k e d é s t :

1. A különböző repülőtereken bekövetkezett rendkívüli esemé
nyek alapján számolni kell:
— a budapesti nemzetközi repülőtérről felszálló repülőgépek 

elrablásának, felrobbantásának kísérletével;
— a külföldi repülőterekről felszállt és eltérített repülőgépek

nek a budapesti repülőtéren való leszállásával, a cselek
mény további folytatásával;

— a repülőtérre kívülről irányuló terrorcsoportok behatolásá
nak kezdeményezésével;

— a repülőtérre már korábban bejutott személyek vagy cso
portok — túszok útján — különböző objektumokba, illetve 
repülőgépre való feljutásával.

2. Az 1. pontban felsorolt események megelőzése, az ezekre irá
nyuló kísérletek, illetve a bekövetkezett terrorcselekmények 
megakadályozása, elhárítása érdekében az alábbi erőket szük
séges bevonni.
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a) Közvetlenül bevonható erők:

— a budapesti FEP hivatásos állománya (10— 12 fő), vala
mint a rendszeresített század 80 fővel.
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

AMD és AK géppisztoly;
3 db RPD golyószóró;
2 db KGK géppuska;
2 db RPG—7 pc. gránátvető;

— a légirendészeti parancsnokság hivatásos állománya (5— 
7 fő).
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

AMD géppisztoly;

— a kormányőrség repülési osztály hivatásos állománya 
(6— 10 fő).
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

AMD géppisztoly;

— légirendészeti tiszti őrs hivatásos állománya (2 fő).
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

AMD géppisztoly;

— a vámhivatal hivatásos állománya (10 fő).
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

— a polgári fegyveres őrség állománya (10— 12 fő).
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

AK géppisztoly;

— a határőrezred állományából 1 lövész század (100 fő), 
vagy ennél több.
Fegyverzet: 5 db PA— 63. M. pisztoly;

5 db AMD géppisztoly;
95 db AK géppisztoly;

9 db RPD golyószóró;
2 db RPG— 7 pc. gránátvető;

20 db 2 kg-os ködgyertya.

b) Megerősítésre igénybe vehető erők:
— a BM Forradalmi Rendőri Ezred akciócsoportja (26 fő).

Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;
AMD géppisztoly;
ezen kívül speciális fegyverzet;

— 3 db PSZH (9 fő).
Fegyverzet: PA—63. M. pisztoly;

AMD géppisztoly;
7,62 mm-es géppuska;

14,5 mm-es géppuska;
(Akadályoztatás vagy szükség esetén a MN PSZH alegy
sége alkalmazásra kerül.)
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— egy rendőr század (100 fő).
Fegyverzet: 100 db PA—63. M. pisztoly;

100 db AMD géppisztoly;
12 db RPD golyószóró.

3. A közvetlenül bevonható és megerősítésre igénybe vehető erők
az alábbi esetekben kerülnek alkalmazásra:

a) Felszállásra készülő repülőgépen elkövetett erőszakos cse
lekmény elhárítása.

b) Felszállásra előkészített repülőgép személyzete elleni táma
dás megakadályozása, a bekövetkezett támadás felszámo
lása.

c) A leszállásra készülő repülőgépen elkövetett cselekmény to
vábbi folytatásának megakadályozása.

d) Külföldi repülőtérről induló és eltérített repülőgépek buda
pesti repülőtérre történő leszállása esetén üzemanyag, vagy 
egyéb eszközök megszerzésének és az újbóli felszállás meg
akadályozása.

e) A repülőtéren túszok szerzésével, azok fogvatartásával meg
kísérelt cselekmény elhárítása.

f) A repülőtér területére személyek által járműveken megkí
sérelt robbanóanyagok kijuttatásának felderítése, felhasz
nálásának megakadályozása.

g) A forgalmi vagy műszaki előtereken, hangárban levő repü
lőgépek megszerzése, felrobbantására irányuló cselekmény 
elhárítása.

h) A repülőtér főépülete, utasváró, tranzitváró, tetőterasz el
leni támadás, terrorcselekmény megakadályozása.

i) A repülőtér műszaki épületeit, műszerkészleteit, valamint 
raktárakat, üzemanyag tárolókat ért belső és külső támadás 
elhárítása.

j) A repülőtéren szolgálatot teljesítők vagy azok objektumai 
ellen irányuló támadás felszámolása.

k) A repülőtér területén várható vagy bekövetkezett egyéb 
olyan rendkívüli esemény esetén, mely a repülőtér és a légi
közlekedés biztonságát veszélyezteti.

4. A terrorcselekmények megakadályozásába, elhárításába bevont
erők feladatai a következők:

a) A budapesti FEP parancsnoka az ,,R” időszak bevezetése
kor riadóztatja a FEP állományát, valamint az együttmű
ködési tervben meghatározottak szerint a helyi légirendé
szeti parancsnokság, a kormányőrség repülési osztály, a lé
girendészeti tiszti őrs, a polgári fegyveres őrség és a vámhi
vatal állományát. A fenti, valamint a megerősítésre odaér
kező erőket az alábbi feladatok végrehajtásába vonja be:
— A budapesti FEP a megerősített szolgálat bevezetésével 

biztosítja a főbejáratot, a be- és kilépő vámterületet,
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tranzit várótermet, az A, B, C portákat, tetőteraszt és az 
irányító toronyt.
Zárási és biztosítási feladatokban vesz részt. Megkezdi 
a cselekmény felszámolását.

— A légirendészeti parancsnokság a repülést irányító to
ronyba ellenőrző szaktisztet vezényel, a szükséges légi 
jármű felkészítését azonnal megkezdi, továbbá ügyeleti 
szolgálatot hoz létre.

— A kormányőrség repülési osztálya fokozottan biztosítja 
a kormány repülőgépét, valamint a kormányvárót fegy
veresen biztosítja. Az összeköttetést folyamatosan tartja 
a határőr ügyelettel.

— A légirendészeti tiszti őrs a főbejárathoz és a repülőtér 
BM légirendészet hangárai őrzésére őröket állít fel. A 
főbejáratnál a határőrökkel együttműködve a ki- és be
lépő személyeket ellenőrzik.

— A polgári fegyveres őrség együttműködve a kiküldött 
határőr-, rendőrjárőrökkel a kijelölt őrhelyeken bizto
sítja, hogy illetéktelen személyek a repülőtérről ki, illet
ve oda be ne léphessenek.

— A vámhivatal beosztottai a határőrség fegyveres biztosí
tása mellett fokozottan ellenőrzik a vámterületen bent
levő és áthaladó személyeket, valamint a csomagokat, 
árukat.

b) A határőrezred kijelölt százada a budapesti FEP állomá
nyával zárási, biztosítási feladatokat hajt végre. Tevékenyen 
résztvesz a cselekmény felszámolásában. Járőrök kiküldé
sével résztvesz a repülőtér biztosításában.

c) A BM Forradalmi Rendőri Ezred akciócsoportja, a PSZH al
egysége, rendőr százada a budapesti FEP parancsnoka által 
tett intézkedések figyelembevételével, a határőr biztosító és 
a cselekményt felszámoló erőkkel együttműködve végrehajt
ja a személyek, csoportok kiemelését, likvidálását, a robba
nóanyagok felkutatását. Az akciócsoport részét képező 
PSZH alegység résztvesz a megszállt objektum, repülőgép 
blokkírozásában, biztosítja az akciócsoport tevékenységét, 
valamint részt vesz a repülőtér biztosításában.
A rendőr század állománya zárási, biztosítási és közrendé
szeti feladatok végrehajtásán vesz részt.

A bevonható erők igénybevétele esetén
— az alegységek azon részeit, amelyek a repülőtéren vannak 

elhelyezve, illetve szolgálatot ott látnak el, 10 percen belül, 
a távollévő állományt 3—6 órán belül kell készültségbe he
lyezni ;

— a Forradalmi Rendőri Ezred akciócsoportját 15 percen be
lül útba kell indítani, az akciócsoport részét képező 1 db 
PSZH 30 percen belül, a másik 2 PSZH 3—6 órán belül;

— a kijelölt rendőr század 1 szakaszának, a határőrezred 1 szá
zadának előzetes értesítés esetén 45 perc, előzetes értesítés 
nélkül 60 perc alatt kell a repülőtérre érkeznie;
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— a kijelölt rendőr század további 3 szakasza a riasztás után 
3—6 óra múlva érkezzen a helyszínre.

6. Az intézkedés hatályba lépése után az érvényben lévő együtt
működési tervet a jelenlegi erő és eszköz viszonyoknak megfe
lelően a BM ORFK II. Csoportfőnökség a BM Határőrség Or
szágos Parancsnokságával közösen dolgozza át.

7. A feladatok végrehajtásának megszervezésére és irányítására 
a BM Határőrség Országos Parancsnoksága, a BM ORFK II. 
Csoportfőnöksége, a BM Forradalmi Rendőri Ezred és a BM 
III/II. Csoportfőnökség megbízottaiból operatív törzset kell 
felállítani.

8. Az együttműködési terv alapján a budapesti FEP parancsno
ka az érintett alegységparancsnokokkal évente egy alkalom
mal (vagy szükség szerint) a helyszínen pontosítsa a várható 
események során végrehajtandó feladatokat. Az érintett alegy
ségek személyi állományának speciális felkészítését önállóan, a 
karhatalmi kiképzés idejében hajtsák végre. A helyszíni felké
szülést a szervek külön tervezzék.

9. Az alkalmazásra kerülő alegységeket az évszaknak megfelelő 
szolgálati öltözetben, könnyű menetfelszereléssel, az akciócso
portot a helyzetnek megfelelő öltözetben, speciális felszerelés
sel, egy napi hideg élelemmel, egy javadalmazás lőszerrel, 
üzemanyaggal kell útbaindítani.

10. Az alegységeket postai vezetékes hálózaton, valamint a határ
őrségnél rendszeresített URH (B—3, R— 105 D) rádióállomá
sokkal kell riasztani.

Az összeköttetést menetközben a határőrezred rádióforgalmi 
rendszerében kell biztosítani, amelybe az együttműködő szer
vek is beléphetnek.

A repülőtéren a FEP parancsnok (operatív törzs vezető) a záró
csoport parancsnokok és a járőrök között R— 105 D és 
„Veszprém”, az akciócsoporttal R— 105 D és ,,Maros B” típusú 
rádiókkal, az együttműködő MALÉV LRI szervekkel pedig 
,,Stornó” típusú rádiókkal történjen az összeköttetés.

11. Egységesen kell szabályozni a bevonható erők igénybevételét 
úgy, hogy a BM Forradalmi Rendőri Ezred alegységét a BM 
főügyeletese, az illetékes belügyminiszter-helyettestől; a Ha
tárőrezred alegységét határőrség határőrizeti ügyeletese a Ha
tárőrség törzsfőnökétől kapott hozzájárulás után engedélyezze.

12. Az akció megkezdése és a folyamatos vezetés biztosítása érde
kében végrehajtandó feladatok:

a) A légiközlekedés biztonságát veszélyeztető helyzeti adat, 
vagy váratlan esemény bekövetkezésekor a FEP parancs
noka (helyettese, ügyeletes tisztje) riasztja a közvetlenül be
vonható erőket és az együttműködési terv alapján irányítja 
azok tevékenységét. A BM Főügyelettől, valamint a határ
őrség határőrizeti ügyeletesétől kérje a megerősítésre igény-
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be vehető erők riasztását. A ferihegyi repülésvezető útján 
értesítse a légügyi hatóság vezetőjét és kérje az esetlegesen 
szükséges légügyi hatósági intézkedés megtételét.

b) A FEP parancsnoka jelentse az eseményt, a tett intézkedést 
és a kialakult helyzetet az országos parancsnokságról kiren
delt vezetőnek és operatív törzsének. Az akció vezetésére ki
rendelt vezető a törzsével együtt a FEP parancsnok jelentése 
után azonnal vegye át a feladatok végrehajtásának meg
szervezését, irányítását, majd azonnal tegyen jelentést a 
belügyminiszternek vagy a belügyminisztériumi állam
titkárnak. Az akció további vezetését a belügyminiszter, il
letve a belügyminisztériumi államtitkár által kijelölt vezető 
irányítja.

c) Szükség esetén a külképviseleti szervekkel folytatandó tá
jékoztatás, illetve tárgyalás céljából be kell vonni a külügy
miniszter által megbízott személyt is.

13. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, az érintett állo
mánnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.

D r . KAM ARA JÁ N O S s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 80 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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