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MAGYAR NÉPHADSEREG 
REPÜLŐ FŐNÖKSÉG

Titkos sz.soksz.példány

A MAGYAR NÉPHADSEREG REPÜLŐ FŐNÖKÉNEK 

 
BM ORFK KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

080/1977.számú 
EGYÜTTES UTASÍTÁSA

a Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének és 
Honvédelmi Miniszterének 030/1975.számú együttes 

utasítás végrehajtására

A Belügyminiszter elvtár3 és a Honvédelmi Miniszter 
elvtárs által kiadott 030/1975. számú együttes utasítás 5. 
paragrafusa alapján a BM Országos Rendőrfőkapitányság Légi- 
rendészeti Parancsnokság /továbbiakban: Parancsnokság/ sze
mélyi állománya és az általa üzemben tartott repülőgépek, he
likopterek üzemeltetése szakfelügyeletének rendjét az aláb
biak szerint szabályozzuk:

A repülési és repülő műszaki üzemeltetési szabályok 
betartásának szakfelügyelete az MN Repülő Főnök hatáskörébe 
tartozik. A szakfelügyeletet a kijelölt repülőszemlélők és 
mérnök-műszaki szakemberek bevonásával gyakorolja. A BM ORFK 
Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnök az előirt repülési, 
repülő-műszaki és egyéb szabályzások betartásáról a BM ORFK 
Légirendészet parancsnoka utján gondoskodik.
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Általános határozványok

A Parancsnokság állománvába tartozó repülőgépek és 
helikopterek üzemeltetését és üzemben tartását a Parancsnok
ság e célra rendszeresített szervezetszerű személyi állomá
nya látja el. A Parancsnokság munkájának közvetlen irányí
tását a BM ORFK Légirendészet parancsnoka végzi.

A Parancsnokság repülő hajózó állománya, repülőeszkö
zei repülésének és műszaki üzemeltetésének engedélyezése, il
letve letiltása, repülési korlátozások /személyi, üzemelteté
si/ elrendelése szakfelügyeleti vonatkozásban az MN Repülő 
Főnök hatáskörébe tartozik. Az ezzel kapcsolatban foganatosí
tandó intézkedésekről írásban vagy sürgős esetekben szóban 
értesíti a parancsnokot. Az MN Repülő Főnöke a szakfelügye
let gyakorlása során a kijelölt szakfelügyelők útján állan
dóan ellenőrizteti a Parancsnokság munkáját. Az MN Repülő 
Főnökség ellenőrző közegeinek a Parancsnokságnál végrehajtan
dó kiképzési és ellenőrző repüléseit az MN Repülő Főnökség 
kiképzési osztályvezetője, vagy helyettese engedélyezi. A 
szakfelügyeletet ellátó szemlélők a reptechnikai és műszaki 
ellenőrzéseiket, valamint egyéni repülőkiképzésüket a Parancs
nokságnál folyó kiképzési és szolgálati repülések során is vég
rehajtják.

I.

A jelen utasítással kapcsolatos feladatok végrehaj
tása során felmerülő vitás kérdésekben az MN Repülő Főnöke 
és a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnöke kö
zösen határoznak.
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II

A repülő hajózó állomány

A repülő hajózó szakfelügyelet kiterjed:

1. A repülő hajózó állomány szakmai-elméleti és repülő
kiképzésére és továbbképzésére, valamint felkészült
ségének és képzettségének időszakos ellenőrzésére.

2. A repülési jogosultság meghatározására.

3. A repülések tervezése, szervezése, engedélyezése 
szabályainak meghatározására.

4. A repülésbiztonság helyzetének ellenőrzésére.

5. A repülőorvosi alkalmasság megállapítására.

1. A repülő hajózó állomány szakmai-elméleti, repülőki
képzésének és továbbképzésének, valamint felkészültségének 
és képzettségének ellenőrzése:

a/ A Parancsnokság állományába tartozó repülőgépveze
tők és helikoptervezetők /gépszemélyzetek/ szakmai-elméleti 
és gyakorlati kiképzését az MN Repülő Főnök által jóváha
gyott éves kiképzési terv alapján kell végrehajtani. Az évi 
kiképzési terv összeállításánál figyelembe kell venni az 
URV-71-ben előirt ismereti követelményeket, az osztálybaso- 
rolás feltételeit a Kiképzési utasítás módszertani előírásait, 
a Parancsnokságnál a szolgálati repülések által támasztott 
követelményeket, az általános repülésbiztonsági szempontokat 
és a szakfelügyelet által esetenként meghatározott feladato
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kat. A szakmai-elméleti és repülő gyakorlati kiképzés éves 
tervét a tárgyév megkezdése előtt egy hónappal kell felter
jeszteni jóváhagyásra.

A szakmai-elméleti kiképzést úgy kell tervezni és 
végrehajtani, hogy az összhangban legyen a Parancsnokság 
szolgálati repülési feladataival.

A repülő gyakorlati kiképzést egész évben folyama
tosan kell tervezni - a szolgálati repülési feladatokkal 
összhangban szem előtt tartva a reptechnikai jártasság fo
lyamatos fenntartását és az osztálybasorolási követelmények 
megtartásához és továbbfejlesztéséhez szükséges előírásokat.

A szakmai-elméleti kiképzés anyagából a kiképzési év 
végén a vizsgáztatásokat a szakfelügyeletet ellátó szem
lélők végzik.

b/ Az MN Repülő Főnöke szakfelügyeleti hatáskörében 
rendszeresen ellenőrizteti:

- a repülőgépvezetők, /helikoptervezetők/ repülésre 
való felkészültségét;

- a repülőgépvezetők, /helikoptervezetők/ repülő- 
technikai képzettségét a Parancsnokságon rendszeresített 
repülőgépeken és helikoptereken;

- a repülőgépvezetők, /helikoptervezetők/ navigációs 
képzettségének színvonalát;

- az általánosan előirt és személyi repülési okmányo
kat;

- a repülések végrehajtására vonatkozó előírások be
tartását.

- 4 -
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A repülőtechnikai ellenőrzéseket a kiképzési terv el
lenőrző gyakorlatai és az URV-71 ide vonatkozó előírásai 
szerint kell végezni. A Parancsnokság vezető beosztású ha- 
józói évi kötelező ellenőrzéseit a reptechnikai szemlélők 
végzik. A beosztott repülőgépvezető, /helikoptervezető/ 
állomány évi kötelező ellenőrzéseit az illetékes /repülő
gépes, vagy helikopteres/ vezető hajózok is elvégezhetik.
A kiképzési utasítás /tervezet/ egyes fejezetei végén elő
irt kötelező ellenőrző/vizsga/ repüléseket és osztálybaso- 
rolási minősítő vizsgagyakorlatokat minden esetben a szak
felügyeletet ellátó repülőtechnikai szemlélők végzik.

2. A repülési jogosultság meghatározása

A Parancsnokság állományában kiképzési és szolgála
ti repüléseket azok a hajózó személyzetek végezhetnek:

- akiknek a hajózó állományba való vételéhez az MN 
Repülő Főnöke hozzájárult;

- az MN repülőcsapatoknál érvényben levő szabályok 
szerint a kötelező repülő szaktantárgyakból, valamint az 
URV-71 előírásai szerint az üzemeltetett típus ismereté
ből vizsgát tettek;

- részükre - az MN Repülő Főnökség kijelölt vizsga- 
bizottsága előtt tett vizsga után - repülésre jogosító ha
józónapló lett kiadva;

- az MN ROVKI által érvényes repülőorvosi vizsgálat
tal rendelkeznek,

3. A repülések tervezése, szervezése és engedélyezé
se szabályainak meghatározása.

-  5 -  \
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A Parancsnokság állományába tartozó repülőgépvezetők, 
/helikoptervezetők/ repüléseit a HM 029/73. az. "Utasítás 
az MNK területe felett végrehajtott repülésekre", az 
URV-71" a jelen "Végrehajtási utasítás", valamint a ki
képzésre vonatkozó módszertani utasítások alapján kell ter
vezni, szervezni és végrehajtani.

Az előirt felkészítés végrehajtása után a repüléseket 
a vezető hajózok részére a parancsnok vagy megbízott helyet
tese, a beosztott hajózok számára a vezető beosztású hajózó 
parancsnokok engedélyezik. A Parancsnokság sajátos szol
gálati feladataiból adódó esetekben /kitelepülés, készült
ségi szolgálat stb./ a repülőgépvezetők /helikoptervezetők/ 
felkészítése, hetes felkészítési rendszerben is történhet.
Ez esetben a repülőgépvezető /helikoptervezető/ saját hatás
körében dönthet a napi repülés megkezdéséről. A Parancsnok
ság kiképzési és szolgálati repülésére a Parancsnokságnál 
rendszeresített repülési lapot kell kiállítani és a repü
lést elrendelni.

Szolgálati repülésre csak azon személyzetek engedhetők, 
aKik a kiképzési tervezet /utasítás/ fejezetei szerint az 
adott napszakra és időjárási viszonyokra a kiképzés végén az 
előirt vizsgagyakorlat teljesítése alapján erre engedélyt 
kaptak.

A Parancsnokság a speciális szolgálati repülési fel
adatainak végrehajtási rendjét az URV-71 előírásai figye
lembevételével külön intézkedésben szabályozza, melyet az 
MN Repülő Főnöke hagy jóvá.

4. A repülésbiztonság helyzetének ellenőrzése.

A repülésbiztonság helyzetének ellenőrzése az MN re
pülőcsapatoknál érvényben levő előírások és követelmények 
alapján történik.

- 6 -
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A bekövetkezett repülőesemények kivizsgálására 
történő intézkedés és kivizsgálás a HM 040/1977.számú 
parancsa, valamint a Magyar Néphadsereg Légvédelmi és 
Repülő Felügyelőjének 05/1974. /HK.2./ számú utasítása 
alapján történik.

A fenti utasítások alapján törésnek minősülő re
pülőesemény kivizsgálására a BM ORFK Közbiztonsági és 
Közlekedési Csoportfőnök intézkedik. A kivizsgálási jegy
zőkönyvet a Magyar Néphadsereg Légvédelmi és Repülő Felü
gyelőjének kell megküldeni.

A Parancsnokság önálló kivizsgálást nem kezdeményez
het.

A BM ORFK Légirendészet Parancsnoka az MN Légvédelmi 
és Repülő Felügyelő 04/1975.sz. intézkedése szerint, folya
matosan gyűjtse és elemezze a repülésre veszélyes jelensé
geket, a repülőesemény veszélyes-helyzetet előidéző hibákat 
Ennek alapján dolgozza ki a megelőző intézkedéseket a repü
lésbiztonság továbbfejlesztése érdekében.

Jelen fejezetben előirt kiképzési követelmények és 
utasítások betartásáért a parancsnok a felelős.

5. A repülőorvosi alkalmasság megállapítása

A Parancsnokság repülő hajózó állománya repülőorvosi 
alkalmasságának megállapítását, éves, féléves időszakos és 
7 nap szolgálatmentességet meghaladó gyógykezelés utáni 
felülvizsgálatát a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet 
végzi. A berendelések és végleges döntések az MN Repülő 
Főszakorvos hatáskörébe tartoznak.

A havi, negyedéves és eseti gyógykezeléseket a BM 
hivatalos megbízásából kijelölt repülő szakorvos végzi, 
akinek megbízatásához az MN Repülő Főszakorvos hozzájárult.
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A kötelező napi repülés előtti orvosi vizsgálato
kat a Parancsnokság települési helyein kell végrehajtani.

A tartós kitelepülési feladatok előtti repülésnél 
az indulási repülőtéren kell orvosi vizsgálatot végre
hajtani. A kitelepülés alatti kötelező életrezsim betar
tását a Parancsnokság szolgálati repüléseire vonatkozó 
külön utasítás szabályozza.

Kórházi kivizsgálást és gyógykezelést csak a ROVKI- 
nál lehet igénybe venni, kivéve a halasztást nem tűrő 
eseteket.

III.
A repülő-műszaki állomány és technika 

szakfelügyelete

A repülő-műszaki állomány és repülőtechnika szak
felügyelete az alábbiakra terjed ki:

1. A repülő-műszaki állomány szakmai-elméleti, gya
korlati kiképzettségének ellenőrzésére.

2. A repülőgépek és helikopterek technikai állapo
tának ellenőrzésére.

3. A repülőtechnika üzemeltetési és üzemben tartási 
szabályainak meghatározáséra.

4. Üzembentartás engedélyezésére.

5. A repülőtechnika rendszerbe állításával és rend
szerből való kivonásával kapcsolatos tevékenység rendjének 
meghatározására.
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1. A repülő-műszaki állomány szakmai-elméleti, gya
korlati kiképzettségének ellenőrzése:

a/ A Parancsnokság állományába tartozó repülő-mű
szaki szakemberek szakmai-elméleti és gyakorlati kikép
zettsége olyan szintű legyen, hogy a Re/664-ben előirt 
követelményeket - beosztásoktól függően - kielégítse.

b/ A Parancsnokság repülő-műszaki állomány tovább
képzését, az MN repülő főnök által jóváhagyott éves kikép
zési terv alapján kell végrehajtani. Az éves kiképzési 
terv összeállításánál figyelembe kell venni az osztályba- 
sorolás követelményeit, a szolgálati repülések által tá
masztott követelményeket és a szakfelügyelet által ese
tenként meghatározott feladatokat.

c/ Az éves kiképzési tervet a tárgyév megkezdése 
előtt, egy hónappal kell felterjeszteni jóváhagyásra.

d/ A szakmai-elméleti továbbképzés anyagából a ki
képzési év végén a vizsgáztatásokat, a szakfelügyeletet 
ellátó szemlélők végzik.

2. A repülőgépek és helikopterek technikai állapo
tának ellenőrzése:

a/ A Parancsnokság állományába tartozó repülőgépek 
és helikopterek műszaki állapota elégítse ki a Re/664-ben 
és a típusra kiadott üzembentartási utasításokban előirt 
követelményeket.

b/ A repülőgépek és helikopterek műszaki állapotát 
a Parancsnokság repülő műszaki vezető állománya ellenőr
zi a Re/664-ben meghatározottak szerint.
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c/ A Parancsnokság repülőgépeinek és helikoptereinek 
műszaki állapotát a szakfelügyeletet ellátó szemlélők szak 
bizottsági ellenőrzések és célellenőrzések keretén belül 
ellenőrzik.

d/ A Parancsnokság állományába tartozó - az MN repülő-
csapatoknál rendszeresített azonos típusú - repülőgépek 
és helikopterek előirt időszakos munkáit elvégzi, a techni- 
kai állapotot ellenőrzi az időszakos vizsgák alkalmával, 
az MN repülőcsapatok illetékes időszakos és javító század, 
vagy csoport állománya.

3. A repülőtechnika üzemeltetés és üzembentartási 
szabályainak meghatározása:

a/ Az üzemeltetés és üzembentartás szabályait meg
határozzák, egyrészről az URV-71 és a Re/664, másrészről 
a típusra a gyártó /eladó/ vállalat által kiadott üzemel
tetési, üzembentartási utasítások és közlönyök.

b/ Az a/ pontban leirt utasítások és közlönyök be
tartásáért a parancsnok felelős.

c/ A szakfelügyelet célellenőrzések alkalmával el
lenőrzi az a/ pontban leirt utasítások és közlönyök be
tartását.

d/ A Parancsnokság által üzemeltetett - a Magyar 
Néphadseregnél nem rendszeresített - légijármüvek beszer

zéséhez, üzemeltetéséhez és időszakos ápolásához az 
MN Repülő Főnökség szaktanácsadói segítséget nyújt, az 
ezzel összefüggő anyagi és jogi felelősség vállalása 
nélkül.
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4. Az üzembentartás engedélyezése:

a/ A Parancsnokság állományába tartozó repülőgépek 
és helikopterek üzembentartását a Parancsnokság e célra 
rendszeresített repülő-műszaki állománya látja el.

b/ A repülőgépek és helikopterek üzembentartását 
csak olyan repülő-műszaki állomány láthatja el, aki meg
felelő szakmai alapismeretekkel, típusismerettel és gya
korlati jártassággal rendelkezik, és erről szakbizottság 
előtt eredményes vizsgát tett.

c/ A vizsgáztató szakbizottságot a szakfelügyeletet 
ellátó szemlélő vezeti, tagjai az MN Repülő Főnökség szak
ágvezető mérnöke és a Parancsnokság műszaki vezetője.

d/ A vizsga eredményét az üzembentartás engedélye
zését, illetve eredménytelen vizsga esetén, az üzembentar- 
tásról történő letiltást, az MN Repülő Főnök Technikai 
Helyettese írásban közli a parancsnokokkal.

5. A repülőtechnika rendszerbe állításával és a rend
szerből való kivonásával kapcsolatos tevékenység rendje:

a/ Ha a beszerzendő repülő technika az MN repülőcsa
patainál nem rendszeresített, úgy a Parancsnokság repülő 
hajózó és műszaki állomány, valamint az MN Repülő Főnökség 
állományába tartozó szemlélők /repülő-hajózó és műszaki/ 
átképzését a BM illetékes szervei szervezik meg az eladó 
vállalatnál.

b/ A repülőgép vagy helikopter technikai üzemidejé
nek lejárta vagy repülőeseményből bekövetkezett kiselej-
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títése esetén a parancsnok javaslatot tesz az MN Re
pülő Főnökének a repülőgép vagy helikopter rendszerből 
való kivonására.

c/ A Parancsnokság repülőgépein és helikopterein 
a Magyar Néphadsereg felségjelét és a Parancsnokságon 
bevezetett lajstromszámot, valamint a "RENDŐRSÉG" feli
ratot kell alkalmazni.

IV.
Anyagi-technikai ellátás

A parancsnokság állományába tartozó - az MN repülő
csapatoknál rendszeresítettel azonos típusú - repülő
technikára vonatkoztatva az anyagi biztosítás elveit és 
gyakorlatát az alábbiakban határozzuk meg:

1. A Parancsnokság:

a/ Önállóan tervezze:

- az új repülőtechnikai eszközök beszerzését;
- leválasztott hajtómű /motor/ beszerzését;
- a repülőtechnikai eszközök nagyjavítását.

b/ Önállóan biztosítsa:

- a repülőtechnikai eszközökre és leválasztott 
berendezéseire vonatkozó minőségi reklamációkat a szál
lítófél felé.

Biztosítsa:

- az anyagnyilvántartás, elszámolás, időszakos in
formativ jelentések végrehajtását az érvényben levő MN 
REF TH-i intézkedésnek megfelelően.
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2. Az MN Repülő Főnökség biztosítja:

- a Parancsnokság anyagigényének tervezését és az 
igények feladását is /kivéve az üzemanyagokat/;

- anyagellátására vonatkozó szabályozó intézkedések 
megküldését;

- a leválasztott berendezések javításának tervezését 
és javítását;

- igény esetén az anyagi készletekre, illetve a költ
ségvetési deviza vagy folyó forint szükségletre vonatkozó
felvilágosítást.

a/ A Parancsnokság repülőtechnikai eszközeinek anyag- 
ellátását az MN 1678 alakulat igénylés-kiutalás alapján 
valósítja meg.

Az MN 1678 alakulat biztosítja:

- a repülőtechnikai eszközök formulár ellátását;
- az importból beérkező anyagok tárolását, konzer

válását;

- a jogosult igénylők által aláirt igények kielégí
tését minden az MN Repülő Főnökség anyagi készletében 
/az érintett típusokra vonatkozó/ tárolt import anyagból 
/a hazailag beszerezhető anyagokat a BM önállóan szerzi 
be, de esetlegesen kérheti ilyen anyag térítés ellenében 
történő biztosítását is, amit lehetőség szerint az MN 1678 
alakulat biztosit/.

3. Az anyagi költségfedések biztosítása:

A Parancsnokság biztosítja:

- a számára tervezett leválasztott berendezés deviza
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fedezetét a típus részarányának megfelelően;

- a hajtóművek /motorok/ javítási árát, a repült idő 
arányának, megfelelően;

- a leválasztott berendezések javítási árát a típus 
részarányának megfelelően;

- az időszakos munkák átlagköltségeit /az időszakos 
vizsgáknál felszámolt nyersanyagok árának beszámítása nél
kül számolt egységár/.

4. Az esetlegesen felmerülő, olyan anyagi jellegű 
kérdéseket, melyek a IV. fejezetben nem kerültek szabály
zásra, a parancsnok és az MN REF TH közös megbeszélésen 
rendezik.

5. A Parancsnokság a hatáskörébe tartozó beszerzések 
nagyjavítások stb. fedezeti forrásait az ORFK éves szük
ségleti tervjavaslatában irányozza elő.

V.
Az ellenőrzés rendszere és formái

A Parancsnokság szakfelügyeleti ellenőrzéseit az 
MN repülő főnöke által tervezett bizottsági és eseten
kénti szemlélői célellenőrzések formájában kell végezni.

A bizottsági ellenőrzéseket lehetőség szerint éven
te kétszer, az első naptári félévben és év végén kell vég
rehajtani. Az évvégi ellenőrzések során kell végrehajta
ni a kötelező évvégi vizsgáztatásokat.

A bizottsági ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készí
teni és azt az MN Repülő Főnöke hagyja jóvá. Jóváhagyás
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után a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökének 
kell megküldeni.

Az esetenkénti szemlélői célellenőrzések tapaszta
latait a Parancsnokságon rendszeresített okmányokba kell 
bevezetni, amennyiben indokolt, úgy az ellenőrzés eredmé
nyeit a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökség 
útján a parancsnoknak írásban kell megküldeni. Az MN Repülő 
Főnöke vagy szakhelyettesei esetenként soron kívüli vizsgáz
tatásokat is elrendelhetnek a Parancsnokság állományába le
vő hajózó és repülő műszaki állomány szakmai felkészültségé
nek ellenőrzésére. Ezen vizsgáztatásokat a Parancsnokság elöl
járó vezetői felkérésére is végre kell hajtani.

VI.

A repülő hajózó és műszaki állomány kötelmeire 
és jogaira vonatkozó szabályzások

A Parancsnokság hajózó és repülő műszaki állománya 
- a repülő szakmai feladatok ellátása vonatkozásában - kö
telmeire és jogaira az MN repülőcsapatoknál érvényben levő 
utasításokat, szabályzatokat és normatívákat kell alkalmazni.

A kötelmek és jogok kiterjednek:

- a repülési szabályzatok betartására;

- az üzemeltetési és üzembentartási utasítások be
tartására;

- a mérnök-műszaki utasítások betartására;

- a kiképzési utasítások és osztálybasorolási köve
telmények betartására;
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- a hajózó és repülő műszaki állomány osztályba- 
sorolási pótdíja meghatározására;

- a hajózó állomány különleges viszonyok közötti 
repüléseinek díjazására;

- a hajózó állomány és repülőtechnika Állami Bizto
sitónál történő biztosítására;

- a hajózó állomány szolgálati idejének meghatáro
zására;

- a hajózó állomány repült idő után járó szolgálati 
kitüntetéseire;

- a hajózó állomány kondicionáló sportkiképzése 
végrehajtására;

-a hajózó állomány különleges repülő és navigációs 
felszerelés ellátása biztosítására.

Ezen intézkedések végrehajtásához szükséges szabály- 
zatokat, utasításokat, intézkedéseket a BM részére az MN 
Repülő Főnökség biztosítja.

fenti utasítások végrehajtásáról a BM és HM elv
társak a 030. sz. utasítása 4. paragrafusa alapján a BM il
letékes csoportfőnökségei gondoskodnak. Végrehajtásának 
ellenőrzése a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoport 
főnök hatáskörébe tartozik.

VII.
Egyéb szabályozások

1. Az MN Repülő Főnökség az átképzések kivételével 
biztosítja a közös típuson az oktató és ellenőrző felada
tok végrehajtásához szükséges kétkormányos üzemidőt. A
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Parancsnokság biztosítja az MN Repülő Főnökség szemlélői 
részére a kiképzési és reptechnikai karbantartásukhoz szük- 
ség e s  üzemidőket.

2. Ha a repülőtechnikán, üzemeltetés közben sérü
lés, törés, vagy egyéb repülőesemény következik be, azt 
az MN Repülő Főnökének is azonnal jelenteni kell.

3. A szakfelügyelet gyakorlása során az egyik fél 
repülőtechnikáján végrehajtott repülések közben bekövet
kezett repülőesemény kivizsgálására és fegyelmi felelősség- 
revonásra az érvényben levő szabályzatokat kell alkalmazni. 
Géptörés, illetve katasztrófa esetén a két szerv egymással 
szemben a repülőtechnika vonatkozásában kártérítési igénnyel 
nem lép fel.

4. A Parancsnokság az MN Repülő Főnöke igénye alapján 
átadja a repülőgépek szakleírásait és légi üzemeltetési uta
sításait, amelyek az ellenőrzések végrehajtásához szükségesek.

Az MN Repülő Főnökség átadja a BM ORFK Közbiztonsági 
és Közlekedési Csoportfőnökségnek a jelen közös utasítás 
betartásához szükséges szabályzatokat, utasításokat és in
tézkedéseket.

5. A szakfelügyelet gyakorlása közben felmerült olyan 
kérdéseket, amelyek jelen utasításban nem szerepelnek, a
BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnök és az MN 
Repülő Főnöke vagy kijelölt szakközegei közös megállapodás
sal rendezik.

6. A jelen közös utasítás érvénybe lépésével az Or
szágos Légvédelmi Parancsnok és a BM ORFK Közlekedési Cso-
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portfőnök 50-1/2-1968.sz. közös utasításét, valamint 
az OLPK és a BM Határőrség Országos Parancsnokának 
061/1968.sz. közös utasítását hatályon kívül helyez
zük.

Jelen közös utasítás 1978. január 02-n lép életbe.

Budapest, 1977. december 24-n.

/Schmidt István vőrgy. / 
MN repülő főnök

Készült: 1 példányban 
Sokszorositva:25 példányban 
Egy példány.: 9 lap 
Itsz: 2702/1980 
Snsz: 882
Kapják: Külön elosztó szerint

/Tóth Ferenc r. ezredes/
BM országos rendőrfőkapitány 

közbiztonsági és közlekedési helyettes
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