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Szolgálati' használatra 
Készült:, 3 példányban
,z a

r A belügyminiszter és a közlekedés- •fes’V 
, postaügyi miniszter

1 /1979. /... /BM-KFM számú
együttes utasítása

gépek üzemeltetéséről, valamint a kormány
zati légi utazási feladatokról

A Minisztertanács 3361/1973.Mt.h. számú határozatában meg
jelölt feladatok végrehajtására - a honvédelmi miniszterrel 
egyetértésben - az alábbiak szerint rendelkezünk.

1* A Belügyminisztérium alárendeltségében működő, a kormány
zati légiszállitásokat /a továbbiakban: kormányrepülés/ 
ellátó szolgálat /a továbbiakban: Szolgálat/ repülési te
vékenysége polgári repülési tevékenységnek minősül. A 
Szolgálat feladatait a polgári repülésre vonatkozó jog
szabályok és szakmai előírások alapján - a jelen utasitás 
rendelkezései figyelembevételével - hajtja végre.

2. A kormányrepülőgépek felség-'és lajstromjelének, valamint 
külső festésének megegyezőnek kell lennie a MALÉV azonos 
típusú repülőgépeivel. A repülőgépek sorönkivüli átfesté
sére - a gyártómű szabad kapacitásának függvényében - a 
Szolgálat tegye meg a szükséges intézkedést.

3. A áz!olgálat tevékenységéért és működési rendjéért, továb
bá a kormányzati légiszállitások előkészítéséért, telje
sítéséért és mindezek szabályzásáért a Belügyminisztérium 
Kormányőrség Parancsnoka a felelős.
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A Szolgálat - a 3. pontban foglalt tevékenysége során -
biztosítsa:.
a/ a repülőgépek műszaki karbantartására és üzemelteté

sére, a repülést előkészítő és végrehajtó szakszeméi 
zet felkészültségére és szakmai tevékenységére vonat 
kozóan a polgári repülés követelményeinek megfelelő, 
továbbá a jelen utasítás 1. sz. mellékletében leirt 
a polgári repülés követelményein felüli fokozottabb 
előírások alkalmazását;

b/ a Szolgálat hajózó személyzetének a MALEV-nél alkalm 
zottaktól eltérő összetételét és létszámát a kormány 
repülési feladatoknak megfelelően.

A kormányrepülésre vonatkozó polgári légügyi hatósági 
előírásokat a KPM Légügyi főosztálya az utasítás 3* és
4. pontjában foglaltakra tekintettel - az alábbiakban 
felsorolt feladatokban ~ külön szabályozza, illetve mó
dosítsa:
a/ a kormányrepülőgépek üzembentartására vonatkozó enge 

délyek kiadásának, meghosszabbításának és visszavo
násának, továbbá a vizsgálatoknak a rendjét:

b/ a Szolgálat előterjesztésére a szakszolgálati enge
délyhez kötött - a MALÉV-nél alkalmazottaktól eltérő
• munkaköröket, valamint ezen munkakörökben dolgozók 
szakszolgálati engedélyek kiadásának, meghosszabbitá 
sáriak és visszavonásának feltételeit;

c/ a Szolgálat tevékenységével kapcsolatos személyi és 
tárgyi alkalmassági vizsgálatokat és vizsgáztatásoka 
A kormányrepülőgépek hajózó és műszaki személyzeténe
- az illetékes szovjet szervek részéről történő vizs 
gáztatását ás ellenőrzését a légügyi hatóság elfogad
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d/ a hatósági vizsgálatok és igazolások alapján kiadan
dó - nemzetközi előírásoknak megfelelő - személyi es 
tárgyi alkalmassági minősitések, bizonyítványok elő
terjesztésének és kibocsátásának eljárási szabályait.

A kormányrepülőgépek légialkalmassági, lajstromozási 
bizonyítványaiba és egyéb fedélzeten levő okmányaiba 
tulajdonosként a MALÉV-et kell feltüntetni# Az ezzel kap
csolatos biztosítások feltételeit a Kormányőrség Parancs
noka és a MALÉV Vezérigazgatója - a repülőgépek átfesté
sének időpontjáig az Állami Biztositóval rendezzék.

A kormányrepülési feladatok magasfoku követelményeinek 
teljesítése érdekében a Szolgálat hajózó személyzetei 
számára biztosítani kell repülőgyakorlatuk megfelelő 
szintentartását. Ennek érdekében:
a/ a Szolgálat hajózó személyzeteit - a kormányrepülési 

feladatokon felül - folyamatosan és előre ütemezetten 
be kell osztani a MALÉV nemzetközi járataira;

b/ a személyzetek MALÉV járatain történő repültetését a 
kormányrepülőgépek személyzeti létszámában, meghatá
rozott időtartamú vezényléssel kell végrehajtani. El 
kell érni, hogy e személyzetek negyedévenként legalább 
30 repült érát teljesítsenek személyzeténként a MALÉV

c/ a személyzetekkel szemben támasztott szakmai követel
ménynek - a feladatuk végrehajtása során - megegyező
nek kell lennie a MALÉV azonos repülőgép tipusain re
pülő hajózó személyzetekével;

d/ a személyzetek vezénylését, szakszolgálati tevékeny
ségének • rendjét, jogállását, továbbá a gazdasági-pénz
ügyi kérdéseket.a Kormányőrség Parancsnoka és a MALÉV 
Vezérigazgatója által aláirt - az utasitás 2.sz. mel
lékletét képező - megállapodás szerint kel!
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A Szolgálat hajózó és műszaki személyzetének továbbképzé
séhez - a Szolgálat által előterjesztett igény esetén - a 
légügyi hatóság biztosítsa a hatóság által szervezett to
vábbképző tanfolyamokon való részvételt. Az erre vonatkozó 
feltételeket és a képzés rendjét a Szolgálat és a K?M Lé
giforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság /a továbbiakban: LRI/ 
között minden év december 31-ig kétoldalú megállapodásban 
kell meghatározni. Gondoskodni kell a Szolgálat személyi 
állománya folyamatos szakmai továbbképzéséről, fejlődésé
ről.

A KPM Légügyi főosztálya, a MALÉV és az LRI folyamatosan 
küldje meg a Szolgálat részére - felhasználás és alkal
mazás céljából - azon jogszabályokat, földi és légiüzemel
tetési, karbantartási, továbbá a földi és légialkalmassági 
feltételekre vonatkozó szabályokat, amelyek a Szolgálat 
tevékenységével kapcsolatosak.

A kormányrepülések kiszolgálását az érintett szakszolgá
latok részéről soronkivül kell elvégezni. Ennek során:
a/ a Ferihegyi repülőtéri kiszolgálásban a Szolgálat 

igénye alapján kidolgozott - a Kormányőrség Parancs
noka, valamint a MALÉV Vezérigazgatója és az LRI Igaz
gatója között kötött - jelen utasitás 3-4 számú mel
lékleteként csatolt megállapodás szerint kell eljárni;

b/ a Szolgálat esetenkénti igénylése alapján a kormány
repülések magyar légtérben történő biztonságos elkü
lönítését az egyesitett katonai-polgári repülésirányi
tó szolgálat az erre vonatkozó 5<-/i973. /'HK 33,/ számú 
honvédelmi miniszteri utasitás szerint hajtja végre:

c/ az LRI Repülésirányító Szolgálata a kormányrepülések 
külföldi átrepülési igénylését a Szolgálat esetenkénti 
megkeresése alapján az érintett országok által kiadott 
szabályok /AIP/ szerint végezze;

d/ azokon a külföldi repülőtereken, ahol a MALEV-nek kép-

_ 4 -
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viselete van, a képviselet - a jelen utasitás 3* sz. 
mellékletében foglal'taknak megfelelően - közreműkö
dik a kormányrepülőgépek kiszolgálásában.

11. A kormányrepülőgépek hajózó és műszaki személyzetének 
közvetlen utánpótlását a MALÉV megfelelően képzett 
személyzeteiből kell biztosítani:
a/ a szakemberek utánpótlására a Szolgálat - a MALÉV-vei 

együttműködésben - dolgozzon ki 1979-1985 közötti
* 1  ̂  ̂ J _ f ̂ • \m * . * -T / . A , — /» ,uövfjuücl u.ücLipü ó-Lcióó., x e jj .esz  öesa. uervow,

b/ az utánpótlási terv készítésénél - a MALÉV jelenlegi 
szakember állományára is figyelemmel - a Szolgálat 
dolgozza ki a kormányrepülési feladatra jelölhető 
szakemberekkel szemben támasztott követelményeket;

c/ az a-b/ pont szerint kidolgozott utánpótlási, fej
lesztési tervet és a követelményeket - egyetértés
ben a Honvédelmi és a Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium illetékeseivel - a Kormányőrség Parancs
noka küldje meg a MALÉV-nek, megjelölve a közvetlen 
MALÉV-tól és a Honvédelmi Minisztériumtól közvetve 
igényelt repülő szakemberek létszámát, és átadásuk 
ütemezését is. A MALÉV Vezérigazgatója gondoskodjék 
-az e tervben foglalt feladatok folyamatos teljesí
téséről.

12. A KPM Légügyi főosztályon, az LRI-nél, valamint a Szol
gálatnál együttesen ki kell jelölni egy-egy személyt, a 
KPM és a Szolgálat közötti folyamatos kapcsolattartásra.

13. A kormányrepülőgépekkel előfordulható rendkívüli repülő- 
esemény vizsgálatát, az e tárgyban kiadott 6/1973.
/VIII.18./ KPM számú rendeletben foglalt követelmények 
szerint kell végrehajtani.
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14. Ez az együttes utasitás a kiadás napján lép hatályba.

15. Az utasításban foglaltak érdekeltek részéről történő
• •••‘megismertetéséről és végrehajtásáról illetékességükbe 

tartozóan a BM Kormányőrség Parancsnoka és; á KPM Lég
ügyi főosztály vezetője gondoskodjék. '

v /

Buda)est, 1979. augusztus IQ.

íj, 0/Pullai Árpád/! /Benkei András/
közlekedés- és postaügyi belügyminiszter

miniszter v ^

k

Készült.:. 3o pld.
Kapják-:” -"elosztó szerint

it ̂'cíGr *
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1/19792
l.sz. melléklet az....BM KPM
együttes utasításhoz.

. A kormányrepülőgépek üzemeltetésére vonatkozó
követelmények.

1./ A Szolgálat repülőgépei fedélzetén kormányszállítási 
feladatok során a MALÉV repülőgépeire .â i-égügyi ható
ság által előirt, valamint a Szolgálat-.alt'al ■ külön 
elrendelt dokumentumokat kell tartani.’

2./ Az utasitás 6. pontjának megfelelően a légügyi ható
ság adja ki a nemzetközi előirások szerint szükséges 
okmányokat. Az okmányokban tulajdonosként a MALÉV-et
vkell feltüntetni, ez azonban a BM tulajdonjogát nem 

■':?erinti. \ •

3./ A Szolgálat repülőgépeit el keli látni a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet /ICAC/ által előirt fel
szereléssel és berendezéssel.

4./ Ki fklií,^dolgozni a Szolgálat1-Repülőüzemi Szabályza-■> ' * •' y y ->. .••gelynek alapjaul a MALÉV ilyen dokumentuma szol- 
■'■•gáljpn és tartalmazza azokat a szükségszerü kiegészí

téseket;, módosításokat, melyek a Szolgálat jellegéből 
fakadnak.

. A '■•Repülőüzemi Szabályzatot a KPM Légügyi főosztálya 
igyja jóvá.

5./ A Szolgálat repülőgépei légiüzemeltetésénél a gyártó 
••mü által átadott és intézményesen folyamatosan módosi- 
•kt-ott Légiüzemeltetési Utasítást kell alkalmazni a Szol 
gálát által eszközölt - a személyzet összetételét /ha- 

. jó'zó szerelő/, feladatelosztását érintő - módosításá
vá! .

. .E Légiüzemeltetési Utasítást a KPM Légügyi'főosztálya 
•"Hagyja jóvá.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/1/ 1979 /7



6./ A J&zolgálát repülőgépei üzemeltetését az AEROFLOT,
235.sz. Egysége által javasolt, valamint a 

‘Szolgálat által kiegészített "Műszaki karbantartási 
és -ellenőrző repülési utasítása" c. a KPM Légügyi fő
osztálya .által jóváhagyandó dokumentum alapján kell 
végezni,,

7./ A Szolgálat repülőgépei, hajtóművei és felszerelései 
.üzemidejét az idevonatkozó szovjet javaslatok alapján

• "•fr'élső utasításban kell meghatározni* E'belső utasi- 
' tás;t-a KPM Légügyi főosztálya liagyja jóvá*

8./.A kormányszállitásra rendelt repülőgépekén végrehajtott 
munkák közvetlen irányítását, ellenőrzését felsőfokú

. repülőmüszaki szakemberekkel kell végrehajtani.

9./ A .Szolgálat üzemeltető műszaki állományát a polgári lég 
közlekedésnél alkalmazott szakszolgálati engedéllyel ke 
ellátni.

•*
10/ A Szolgálat hajózó szakszemélyzetének munka-:., repülési- 

és pihenőidejével kapcsolatos Szolgálat belső szabályát 
a KPM Légügyi főosztály hagyja jóvá.
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2. sz. melléklet az.1/197$•
BM-KPM együttes utasításhoz

- ' EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Belügyminisztérium Kormányrepülesi Szolgálat.hajózó állomá
nyának a MALÉV közforgalmi repülésben való részvételéről •

ban: Szolgálat/ hajózó állományának magasfokú gyakorlatban 
tartása a ....../1979. BM-KPM sz. együttes utasitás alapján
a .MALÉV közforgalmi repülésben való részvétedéi valósul meg.

%u . *****
A feladatot - amely a MALÉV TU~134/A típusú’repülőgépekkel 
való repülésekre vonatkozik - a következő szabályok és fel
tételek szerint kell teljesíteni, • . :

I. A repülések megkezdősének előfeltételei

1. A repüléseket a Szolgálatnál érvényes repülőgép Légiüze
meltetési Utasitás /RLU/ és a MALÉV Repülésvégrehajtási 
kézikönyv /RVX/ összefoglalt szabályai, szerint kell vég
rehajtani.
A Szolgálat dolgozza ki a MALÉV és a Szolgálat repülőgé
pei közötti különbség miatti eltérésekét és azokat a S z o l 

gálát RVK-jában tüntesse fel.
A gyakorlatbantartó repülések megkezdése előtt a MALÉV ' 
TU-134 Osztály szervezett felkészülést biztosit a Szol- . 
gálát személyzetei részére:
a/ a MALÉV-nél alkalmazott- eljárások:
. cj/ az RVK a repülések tervezésére és végrehajtására 

•: ‘ vonatkozó rendelkezései:
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c / az útvonal .jogősi tás feltételei és felkészülés az 
útvonalra;

*
d/ adminisztrativ szabályok:
■ a fedélzeten alkalmazott jelentés nyomtatványok ki
töltése, jelentési kötelezettség, napidij szabályok 
stb.

2. A személyzetek a rendelkezésükre bocsátott és jóváha
gyott eltérésekből kötelesek a hatóság előtt vizsgát 
tenni.

3. A MALEV-nél történő közforgalmi repülés megkezdése elett 
a Szolgálat személyzete részére a MALÉV elméleti- és gya-

■jfkorlati felkészítést biztosit.

4. Az elméleti felkészülés és a gyakorlórepülés végrehajtá
sa után az LRI hatósági ellenőrző pilóta az ellenőrzési 
jegyzőkönyv záradékában jogosítást ad.

5. A személyzetek.első útvonalát az LRI hatósági ellenőrző 
pilóta, az évi első utvonalellenőrző repülésként hajtsa 
végre.
A Szolgálat hajózó személyzetei évente két alkalommal a 
Szovjetunióban szimulátor ellenőrzéseken vesznek részt. 
'Évente egy alkalommal a 235. szovjet kormányrepülc egy
ség ellenőrző repülőgépvezetője repüléstechnikai ellenőr
zéseket hajt végre. Az objektiv ellenőrzés /MSzRP kiér
tékelés/ a MALÉV személyzetekre vonatkozó szabályok sze
rint történik. A kiértékelést a Szolgálatnak meg kell 
küldeni.

II. A repülések tervezése
1. A Szolgálat minden hónap 20. napjáig Írásban értesíti a 

MALÉV Repülés Tervezési Osztályt, /továbbiakban: RTO/, 
hogy a következő hónapban személyzeteit mely napokban 
kívánja közforgalmi repülésben foglalkoztatni.
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2. Az előterv alapján a havi-, illetve napi beosztást 
az RTO lcésziti el a TU-134 főpilóta irányításával, 
úgy, hogy a Szolgálat személyzetei folyamatosan va
lamennyi menetrendszerű járaton repüljenek.

3.-Az RTO a személyzet Összetételén nem változtathat. A 
Szolgálat teljes személyzetet ad meg és köteles gon- 
doskodni a helyettesítésről valamely személyzeti tag 
akadályoztatása esetén. Ha a Szolgálat nem tudja biz
tosítani az adott járatra teljes személyzetét, a já
rat végrehajtását a MALÉV saját személyzettel oldja 
meg. Ilyen esetben a Szolgálat legalább 24 órával előbb 
köteles értesíteni az RTO-t, hogy a MALÉV saját személy
zetet tudjon biztosítani.

4. A Szolgálat személyzete a repülési utasításban megha
tározott módon és munkahelyen köteles feladatát telje
síteni.

5. A Szolgálat főpilótája jogosult személyzeteit a MALÉV 
útvonalain ellenőrizni.

6. A Szolgálat személyzetei részére a gyakorlatban tartó 
repülések során a MALIíV-nél érvényes repülési-, .és 
munkaidő normák érvényesek. A kötelező szabadnapokat a 
Szolgálat vezénylése biztosítja.

7. A Szolgálat személyzetei a repüléseket a MALÉV egyen
ruha szabályzat szerinti egyenruhában kötelesek végre
hajtani. Az egyenruha-ellátás a Szolgálat feladata.

8. A MALÉV repülési feladatok végrehajtásakor a Szolgálat 
személyzeteire a MALl'V személyzetekre* vonatkozó vámelő
írások érvénye sok, •
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9. Az RTO a Szolgálat személyzeteinek repüléseiről nyil
vántartást vezet és az összesitést havonta megküldi. 
Egyidejűleg megküldi a Szolgálatnak a tárgyhónapban 
tartott - elméleti- és gyakorlati vizsgajegyzőkönyvek 
másolatait is.

10,, A Szolgálat személyzeteit a MALÉV személyzetekre vonat
kozó utasitás szerinti napidij illeti meg. A napidijat 
a MALÉV fedezi és a repülőgépparancsnokokat a szükséges 
csekkfüzettel ellátja.

11. A repülések végrehajtásához a Szolgálat és a TU-134 
tipus-főpilótáinak, illetve szolgálatvezénylő szervei
nek szoros együttműködése szükséges.

,1III. A repülések végrehajtása, ellenőrzése

1. A Szolgálat MALÉV járatra vezényelt hajózó személyzetei 
a járat indulása előtt 90 perccel kötelesek szolgálatra 
jelentkezni. A szolgálatra jelentkezéstől a repülést kö
vető gépátadás befejezéséig a Szolgálat személyzetének 
minden tagja a MALÉV TU-134 tipusfőpilóta alárendeltsé
gébe tartozik.

- — 2. A repülőgépparancsnokok időjárási minimuma a MALÉV repü
léseinél megegyezik a Szolgálatnál érvényes időjárási 
minimummal.

3# A Szolgálat személyzeteinek továbbképzése, gyakoroltatá
sa, ellenőrzése, szakszolgálati meghosszabitó vizsgázta
tása az 1. sz. Légügyi Előirás szerint történik. Az ezzel 
kapcsolatos költségeket a Szolgálat fedezi.

4. A repülési szabályok megsértése esetén a MALÉV TU-134 
tipus főpilótáját, a Szolgálat repülési feladatra be
osztott személyzetével szemben a következő intézkedési 
jog illeti meg:
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a/ Letiltás a repülési feladat végrehajtásáról;
b/ Javaslat a Szolgálat szakvezetésnek fegyelmi vizsgálat 

lefolytatására.

5. A Szolgálat személyzete által előidézett repülési esemény, 
vagy szabálysértés kivizsgálása a 6/1973. sz. KPM rendelet 
szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy az egyébként 
vállalati hatáskörbe utalt vizsgálatot az LRI Repülésbiz
tonsági Osztálya végzi. Az ilyent vizsgálatban résztvesz a 
Szolgálat és a MALÉV szakvezetése is.

Budapest, 1979. augusztus 10.

/
í

7^Sebestyén Ferenc / / / ^Jávor József /
vezérőrnagy ( a MALÉV Vezérigazgatója

a Kormányőrség parancsnoka
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1/1979.
3. sz. melléklet a2,.. BM-KPM
együttes utasításhoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Belügyminisztérium Kormányrepülési Szolgálata 
által a Magyar Légiközlekedési Vállalattól igé
nyelt szolgáltatásokról és azok megrendelésének

- teljesítésének rendjéről

A Belügyminisztérium Kormányrepülési Szolgálata /a .továb
biakban Szolgálat/, mint megrendelő, valamint a Magyar 
Légiközlekedési Vállalat /a további altban: MALÉV/, mint ki
szolgálást végző a kormányrepülőgépek kiszolgálása tárgyá
ban az alábbiak szerint állapodnak meg:

I. A szolgáltatások megrendelése
A Szolgálat a programozott repüléseit legalább 24 órá
val a repülés megkezdése előtt bejelenti a MALÉV ille
tékes szakszolgálatainál és megrendeli a szolgáltatáso
kat,

A MALÉV a megrendelés'alapján a saját előírásai szerint 
'■ végzi a kért szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat.

>
II. Repülési' -engedélvek

A repülési éngedélyek megszerzését a Szolgálat igénylé
se alapján jelenleg az LRI végzi. A Szolgálat repülőgé
peinek MALÉV felirattal való ellátása után a Szolgálat 
repüléseinek végrehajtásához szükséges berepülési-átre- 
pülési és leszállási engedélyeket a MALÉV különjáratok 
engedélyeztetési szabályai szerint a MALÉV kereskedelmi 
Osztálya szerzi be a külföldi hatóságoktól a Szolgálat 
Navigációs szolgálata által levélben, sürgős esetekben 
távgépírón rendelkezésére bocsátott adatok alapján. Az 
engedélyezési eljárásban való MALÉV közreműködés előfel
tétele a Szolgálat repülőgépeinek MALÉV felirattal való 
ellátása. • W
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A 101.-es -repülések engedélyeit a Szolgálat a Külügy
minisztérium utján szerzi be a külföldi hatóságoktól.

A Szolgálat valamennyi repülésének magyar engedélyeit 
a Szolgálat közvetlenül szerzi meg.

III.A repülőgépek forgalmi kiszolgálása a Ferihegyi répü- 
‘ lőtéren •

A repülőgépekhez és- kiszolgáló eszközökhöz szükséges 
üzemanyagot /tüztílo- és kenőanyagot/ a MALÉV érvényes 
szabályzata szerinti minőségben szolgáltatja ki és a 
repülőgépek tüzelőanyagáról bevizsgálási műbizonylatot
ad... . . .*■'
A MALÉV a Szolgálat igénylése alapján a kormánygépek 
földi forgalmi kiszolgálásához szükséges -eszközöket 

: kezelőszemélyzettel együtt biztosítja.

IV. A repülőgépek karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások

•••.; A MALÉV saját műhelyeiben és szaklaboratóriumaiban 
soronkivül elvégzi az igédéit ellenőrzési, hibakere
sési, hibaelháritási, javitási, szabályozási munkákat 
a Szolgálat eseti megrendelése alapján.

A MALÉV e munkákat a vonatkozó technológiai előírások 
szerint hajtja végre. Az elvégzett munkákat a berende
zés műbizonylatában az érvényes előírásoknak megfelelő
en okmányólja.

A MALÉV az általa végzett munkákért felelősséget vállal.
A megrendelőnek a feladat végrehajtásánál joga van részt- 
venni.

' V. Hangár használat
A MALÉV lehetővé teszi a Szolgálat részére, liPgy előre 
bejeléntett igénye alapján a hangárban végezze el a 
szükséges karbantartási vagy egyéb munkákat.



* '

VI.

VII.

VIII.

Az időszakos karbantartási munkákhoz a Szolgálat előre 
bejelentett időpontra kéri a hangár használatát. A re
pülések előtti esetleges hibaelháritásokhoz, amelyek
hez hangár használata szükséges, a MALÉV soronkívüli
séget biztosit.

A Szolgálat repülőgépeinek földi kiszolgálása

wV Szolgálat legalább 48 órával korábban bejelentett 
igénye alapján a MALÉV mindazokon a repülőtereken, ahol 
állandó saját képviselettel rendelkezik, minden lehet
séges segítséget megad a Szolgálat repülőgépei kiszol- 
gálásának megszervezéséhez. Azokon a repülőtereken, 
ahol állandó MALÉV képviselet nem működik, a MALÉV sa
ját kereskedelmi különjáratai részére szokásos módon a 
helyi kiszolgáló ügynöktől a földi kiszolgálást megren
deli . .

A MALÉV külképviseletei állomáshelyén a Szolgálat 
kérésére biztosítja a személyzet részére a szálloda- 
foglalást és a személyzet repülőtérről a városba és a 
városból a repülőtérre történő egyszeri szállításának 
megszervezését a megrendelő költségére.

Személyszállítás Budanest-központ és Ferihegy között

A MALÉV lehetővé teszi a Szolgálat részére, hogy dol
gozói igénybe vegyék a MALÉV dolgozókat szállító ,fKn 
jelzésű autóbuszokat mind a repülőtérre, mind a város
ba történő utazáshoz. *

A s z o Iffií 11 atá s ok dl ,1 a z á s a

A MALÉV a jelen megállapodás alapján nyújtott szolgál
tatások ellenértékét a Szolgálatnak leszámlázza.

Kivételt képez az V. pontban hangárhasználat és a VII. 
pontban személyszállitás említett szolgáltatás, arait 
a MALÉV külön díjazás nélkül nyújt.

•—  3 -
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A MALÉV hozzájárul a Szolgálat repülőgépei külföldi 
repülőtereken fizetendő költségeinek /üzemanyag, földi 
kiszolgálási es egyéb dijak, illetékek stb./ MALÉV ré
szére való számlázásához és vállalja a számlák ellen
értékének továbbszámlázását a Szolgálat részére.

Budapest, 1979. augusztus 10.

<L<
/Sebesty éy( Ferenc/ 

vezérőrnagy

■ / / t * i i
/Jávor József/ 

MALÉV vezérigazgató
a Kormányőrség parancsnoka
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1/1979. -
4.sz.melléklet az....BM-KPM
együttes utasításhoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Belügyminisztérium Kormányrepülési Szolgálata, 
valamint KPM Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgató
ság között a^kormányrépülések indításának, Magyar 
Népköztársaságban történő végrehajtásának és foga
dásának biztosításáról.

A Belügyminisztérium Kormányrepülési Szolgálata a /to
vábbiakban: Szolgálat/, valamint a KPM Légiforgalmi és 
Repülőtéri Igazgatóság /továbbiakban: LRI/ a kormány
repülések biztosítása tárgyában az alábbiakban állapod
nak meg:

I. A Szolgálat állományába tartozó kormányrepülőgépekkel 
végrehajtott repülések az igénylések szempontjából a 
feladat jellegétől függő csoportosítása a következő:

1./ Repülőtéri /helyi/ repülések. Ebbe a csoportba tar
toznak a repülőtér körzetében végrehajtott ki
képzési, továbbképzési célokat szolgáló gyakorló,
a műszaki és hatósági berepülések.

2./ Repülőtéren kívüli /útvonal/ repülések ebbe a cso
portba tartoznak a repülőtér körzetén kivül végre
hajtott fent részletezett gyakorló és műszaki bere
pülések .

3./ Nemzetközi átrepülések, melyeknél a repülés célja 
nem különleges fontosságú személyek szállítása.

4./ Nemzetközi átrepülések, melyeknél a repülések célja 
különleges fontosságú személyek szállítása.
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Ezen ponton belül a repülősek fontosságának sor
rendjétől függően az alábbi csoportokat különböz
tetjük meg:
a./ 99-es minősitésü repülés /VIP 99/;
b./ 100-as minősitésü repülés /VIP 100/;
c./ 101-es minősitésü repülés /VIP 101/;

/a VIP jelentése nagyon fontos személy 
Very Important Person a nemzetközi szó- 
használatnak megfelelően./

II. A repülések igénylése
A Szolgálat a repülést megelőző nap legkésőbb 1300 
óráig - indokolt esetben a repülés végrehajtása előtt 
2 órával - a LRI Légiforgalmi főosztálya részére 4 
példányban átadja a repülési igény bejelentését. A re
pülési igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
- A járat/repülés végrehajtásának tervezett időpontja;
- A járat/repülés útvonala;Á ‘ - 'J?-*
- A repülőgép típusa;
- A repülőgép lajstromjele;
- A feladat jelzésé/megnevezése;
- 'A gépparancsnok neve;
- Részadatok/indulási, érkezési adatok;
- Kért utvonal/utvonalak;
- Egyéb kért intézkedések. .

Ezen igénylési rend a Magyar Népköztársaság légterében 
törté$Q%répülésekre vonatkozik.

Az LRI Légiforgalmi főosztálya a Szolgálattól beérke
zett igényt előzetes koordináció után beépíti a,tárgy-- \ +
nap napi forgalmi tervébe, feltüntetve a feladat minő
sítését. **

- 2 -
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III

1./

Az LRI táviratilag értesíti az érintett engedélyező 
hatóságot /.hatóságokat/ a repülésről és ezen távirat
ban engedélyt kér a repülés közölt adatok szerinti 
végrehajtásáról. /Az engedély kérést minden esetben az 
illető ország AlP-jében közzé tett előirások szerint 
kell végrehajtani./

A 101-es repülések engedélyeit a Szolgálat a Külügy
minisztérium utján szerzi be a külföldi hatóságoktól.

A repülések végrehajtásának operatív biztosítása
A 1/1-3 és az 1/4/a pontokban felsorolt repülések 
operativ biztosítása a közforgalomban résztvevő egyéb 
légiforgalom biztosításával azonos.

A l/4/b VIP 100-as repülések részére kettőzött magas
sági elkülönítést kell biztosítani az útvonalon a
2.számú Légügyi Előírás 3. Függelékében lévő "Utazó- 
magasságok táblázata" szerint.

A l/4/c VIP 101-es repülések esetén az LRI az alábbi 
intézkedéseket foganatosítja:

Forgalmi helyzet tisztázása
Az LRI elkészíti a vonatkozó időszak forgalmának gra
fikus tervét.

.-r
Az LRI intézkedik a repülőtér, repülőtérkorzet, illet
ve útvonal zárásról, melyet jóváhagyás után NOTAM-ban 
közzétesz. A jóváhagyott repülőtérzárásról az LRI az 
alábbi szerveket köteles értesíteni:
- BM Szolgálat, . '
- BM Légirendészet Repülőtéri tisztiőrs,
- BM Határőrség /Ferihegy/,
- Repülőtéri Vámhivatal,
- Repülőtéri Tűzoltóság,
- MALÉV Forgalmi Igazgatóság
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Az LRI biztosítja a különleges fontosságú repülés 
Repülési Tervben kért adatok szerinti végrehajtását.

Intézkedik, hogy.a fogadást/bucsuztatást légijármű 
hajtómüvezése, illetve hangszórón keresztül történő 

.-tájékoztatás ne zavarja.

2./ Műszaki' biztosítás
Az LRI a társszakágakkal együttműködve gondoskodik ar 
ról, hogy a repülés ideje alatt á repülőtéri áramel
látás, az összeköttetésre szolgáló rádiók,'távbeszé
lők, rádiónavigációs és egyéb irányítástechnikai be
rendezések, valamint a jelentéstároló magnetofonok za 
.vartalanul* működjenek, illetve üzemeljenek.

Budapest, ±979* augusztus 10.

r
<r

'/Sebestyén/Ferenc/
vezérőrnagy /

a Kormányőrség parancsnoka

/Sárospataki Zoltán 
KPM LRI igazgató
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