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BM. Il/lII CSOPORTFŐNÖK

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
/

a Belügyminiszter elvtárs 3/1966. /IV. 22./ sz. rendeletéhez. 

Budapest, 1967, február hó 23-án.

Tárgy: A légirendészeti feladatok ellátásáról.

A polgári repüléssel kapcsolatos rendőri rendészeti feladatokat az alábbiak 

szerint kell végrehajtani:

Országos hatáskörrel a légirendészeti feladatokat a BM. II/III Csoportfőnök

ség alárendeltségébe tartozó BM. Il/lII-3. /vizi- és légiközlekedési/  osztály, 

a helyi jelentőségű légirendészeti feladatokat a kijelölt rendőrfőkapitányság

II/III-1. osztálya /légirendészeti kmb, utján/ látja el, együttműködve más szol

gálati területekkel.

A BM II/III-3. OSZTÁLY FELADATKÖRE.

I±l Működése kiterjed az ország légterében végrehajtott repülésekre, ennek 

körében végzett tevékenységre, továbbá magyar polgári légijárműnek az 

ország légterén kívül végrehajtott repülésére és magyar állampolgár en

nek körében végzett tevékenységére.

Az osztály együttmüködik a KPM. Légügyi Főigazgatóságával /továbbiak

ban: légügyi hatóság/ az alábbi kérdésekben:
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a./ Polgári repülőtereken és az ország légterében ellenőrzi a repülési 

szabályok betartását.

b./ Felderíti a repülés biztonságát veszélyeztető körülményeket és az ese

mény jelentőségének megfelelően jelzést küld az üzemeltető vállalat, 

vagy szerv részére.

c./ Kezdeményezi új jogszabályok, illetve rendelkezések kiadását, vagy a 

meglévő előirások kiegészítését, módosítását. Segítséget nyújt a lég

ügyi jogszabályok, előírások kidolgozásához.

á j  Elvégzi a rendkívüli repülőesemények helyszíni szemléjét, illetve tisz

tázza az ilyen események körülményeit.

e./ Folyamatosan tájékozódik a repüléssel foglalkozó vállalatok és szer

vek saját repüléseiket szabályozó utasításairól, rendelkezéseiről. 

Amennyiben a kiadott utasítások, vagy rendelkezések nem szolgálják 

kellő mértékben a repülés biztonságát , megteszi a szükséges intézke

déseket*

Vizsgálati feladatok elvégzése érdekében:

a-/ Nyilvántartja a repülési eseményeket,

b./ Végrehajtja a nyomozást polgári repülőeseményekkel kapcsolatos bűncse

lekmények alapos gyanúja esetén.

c./ Állandó jelleggel balesetügyeleti szolgálatot szervez a helyszini szem

lék végrehajtása érdekében. A balesetügyeleti szolgálat rendjéről a BM. 

Főügyeleti Osztályát folyamatosan tájékoztatja.
\

d./ Rendkívüli repülőesemények vizsgálatához szükséges tájékozottság meg

szerzése érdekében figyelemmel kiséri a repülés technikai és szerve

zeti fejlődését. Kapcsolatot tart a repülés fejlesztésével és szervezésé

vel foglalkozó intézményekkel és szervekkel.
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e./ Gondoskodik arról, hogy az érintett beosztottak megfelelő színvona

lon folyamatosan tanulmányozzák a repülési szakirodalmat.

Megszervezi, hogy a légirendészeti feladatot ellátó területi rendőri 

szervek időben és megfelelő példány számban megkapják a polgári 

repülésre vonatkozó újonnan megjelenő szabályzatokat, utasításo

kat. Megszervezi a légirendészeti feladatot ellátó beosztottak repülő

szakmai továbbképzését.

f./ Szllteég esetén tájékoztató közleményeket ad a "Légügyi Közlöny" 

számára.

Igazgatási feladatok:

BM. II/III-3. Osztály feladatkörét képezi az engedélyhez kötött polgári 

repülőtevékenység engedélyezése.

E feladatkörében kiadja az alábbi engedélyeket:

aJ  A látványosság célját szolgáló repülések, továbbá a szokványos ki

képzéstől eltérő / látványos vízi, repülőtéren kívüli, vagy éjszakai/ 

ejtőernyős ugrások engedélyeit / 1552l / l 964, BM. II/III.. Csf. ut./

b./ Légijármü fedélzetéről, annak felszereléséhez nem tartozó eszközzel 

történő filmezési fényképezési és távközlési engedélyt az érvényben 

lévő utasítások alapján. / 008/1965.sz. BM.H.ut./

c./ Légijármű útján történő hirdetési - mezőgazdasági szóró tevékenység 

és végveszély esetét kivéve - és egyéb tárgyak ledobási engedélyét.

Az engedély kiadása előtt meg kell győződni arról, hogy:

- a terjesztésre kerülő anyag nem tartalmaz-e politikai, vagy erkölcsi 

szempontból kifogásolható részeket,

- a propagandaanyag terjesztése - fizikai tulajdonságaiból adódóan -nem

veszélyezteti-e a repülés biztonságát, az életet, vagy testi épsé-
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propagandaanyag szomszédos állam területére kerüljön és ezzel kapcso

latban milyen korlátozásra van szükség.
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d.,/ Légifolyosók, lakott területek, továbbá repülőtereknek közönség részé

re nyitvaálló része feletti légterében gyakorló és műrepülések, valamint 

ejtőernyős ugrások engedélyét a légügyi hatósággal egyetértésben,

e./ A. személy és vagyonbiztonság érdekében az 1964 évi 26. sz. tvr.

2.§./l/ bekezdés f/ ponija alapján a motoros és sugárhajt su repülő- 

modellekkel végzett látványos bemutatók engedélyét, amennyiben az 

50 főnél nagyobb nézőközönség előtt kerül megrendezésre,

Az engedélyhez kötött polgári repülőtevékenységhez szükséges engedélyek 

iránti kérelmek feltételeit a 3/1966, / IV.22./ BM. sz. rendelet 6,7,8, 9 §-ai 

tartalmazzák. A felsorolt esetekben az engedély egy példányát a kérelme

ző szervnek felhasználás, egy példányát az ellenőrzést végző rendőrfő

kapitányság II/III-l Osztályának, Budapesten az engedélyek másodpéldá

nyait az ellenőrzés végrehajtása érdekében a BRFK vezetője közbizton

sági helyettesének kell megküldeni.

II.

MEGYEI /BUDAPESTI/ RENDŐR FŐ KAPITÁNYSÁGOK LÉGIRENDÉSZETI

FELADATAI.

a*/ Biztosítani kell rendkívüli repülő - és ejtőernyős esemény helyszínét a 

szemlebizottság megérkezéséig. A rendkívüli repülő- és ejtőernyős ese

mények h elyszínbiztositási feladatait a 16020/1964. sz. BM. II/III. csoport

főnöki utasításban foglaltak szerint kell végrehajtani.

/  ^
b./ Lehetővé kell tenni, hogy a polgári repülőszervek a repülés biztonsága

érdekében a repülés irányitásával kapcsolatos egyes közleményeket továb

bíthassanak a rendőrfőkapitányságok és szerveik távbeszélőháló zabá

nak felhasználásával.

c./ Légirendészeti szabálysértési ügyekben elsőfokú rendőrhatóságként a 

megye egész területére a megye székhelyén működő városi és járási 

rendőrkapitányság, Budapesten a központi közlekedési bírságoló alosztály,
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másodfokon a megyei /budape sti/ igazgatás rendészeti osztály jár el,

Ame nnyiben a beérkezett szabálysértési feljelentés elbírálása bonyolul

tabb repülési szakkérdéseket érint és a kérdés egyszerűbb módon nem 

tisztázható, a 3 2 / l9 5 5 . /VI.8./ M T. számú rendelet 36  §-a alapján a 

B M .  I I / III- 3 . Osztálytól szakértő kirendelését, illetőleg szakvéleményt 

kell kérni.

/2/ Légirendészeti vonatkozásban a következő feladatokat keli 
ellátni:

a./ Polgári repülőterek rendészeti ellenőrzése.

/16061/1964. BM. II/III. Csf.ut./

b./ Látványos repülések és ejtőernyős ugrások előirt feltételeinek ellen

őrzése.

/15521/64. BM. II/III. Csf.ut./

c,/ Légijárműről történő engedélyhez kötött szórótevékenység / röplap, stb./ 

ellenőrzése.

A. szórótevékenység ellenőrzésére, illetve végrehajtására rendőrt - le

hetőleg légirendészeti megbízottat — kell kivezényelni, aki köteles az en

gedélyben foglalt feltételek betartását ellenőrizni. Ezzé 1 egyidejűleg a szó

rótevékenység által érintett rendőri szerveket is értesíteni kell a földi el

lenőrzés megszervezése céljából.

Amennyiben az ellenőrzést végző rendőr az engedélyben foglaltaktól el

térő körülményeket állapit meg, köteles a szórótevékenységet meggátolni 

és az engedélyt bevonni. A bevont engedélyt jelentésével együtt a kiállító 

hatóságnak^szolgálati utón fel kell terjeszteni.

d«/ Légifényképezes és filmezés előirt feltételei betartásának ellenőrzése. 

/008/65.SZ. BM.H.ut./

e./ Légijármüvön történő különleges anyagok szállítása esetében az alábbi 

szervek engedélye meglétét és azok feltételeinek betartását köteles ellen

őrizni.

Engedélyezésre illetékesek:

Sugárzó / rádióaktiv/ anyagokat és készítményeket a 10/1964. /V.7./sz. 

Kormányrendelet szerint az ország területére behozni, illetve kivinni 

csak az erre kijelölt külkereskedelmi vállalat utján és a Magyar
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Tudományos Akadémia Izotóp Intézetének címére, vagy rendelkezésére 

szabad. Az egyéb címre érkező sugárzó anyagot vagy készítményt a 

szállítást vagy fuvarozást végző szervek haladéktalanul kötelesek az 

intézethez irányítani.

- Kábítószereket az ország területére behozni, illetve kivinni a kábító

szer ellenőrző központi szerv által kiállított érvényes behozatali, illet - 

ve kiviteli igazolvány alapján lehet. A közeljövőben megjelenő Kormány- 

rendelet szerint az engedélyeket az Egészségügyi Minisztérium fogja 

kiállítani.,

- Robbanóanyagok esetében az 1/1956. /I.4./ BM.sz. rendelet szerint ille

tékes rendőri szerv.

- Fegyver, lőszer szállítása esetében a BM II/II-3. Osztály.

- Tűzveszélyes anyagok / a légijármü beépített tartályán kivül szállított üzem 

anyag, az előirt S.R.V. készleten kívüli jelzőrakéták, az ejtőernyős bemu

tatóknál felhasznált füstgyertyák stb,/ szállítása esetében a KPM légügyi 

hatóság.

A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok légirendészeti feladatait, elsősor

ban a légirendészeti körzetmegbízottak utján kell ellátni. A szükségnek meg

felelően ilyen feladattal egyéb beosztottak is megbízhatók.

III,

A LÉGIRENDÉSZE'TI KÖRZETMEGBÍZOTTAK

FELADATAI,
/  /  —--------------------

\ >
A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok állományában szolgálatot tel

jesítő légirendészeti körzetmegbizottak szolgálatának az általános körzet— 

megbízotti szolgálati elvektől eltérő jellege a következő:

A légirendészeti körzetek egyes esetekben eltérnek a megyék közigazgatási 

területétől.

A körzethatárokra, valamint az azokon belül lévő repülőterekre vonatkozó

an a légirendeszeti körzetmegbizottak részére korábban kiadott szolgálati 

segédletek adnak tájékoztatást,
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-  7 -

A légirendészeti körzetmegbizott állományilag a megyei rendőrfőkapi

tányság II/III- l  Osztálya állományába tartozik, / Budapesten a  ferihegyi 

légirendészeti őrs állómányába,/

A légirendészeti körzetmegbízott állami, gazdasági és társadalmi szervek

kel való kapcsolatát a körzetmegbizotti szolgálatra vonatkozó általános 

elveknek megfelelően, elsősorban a repülőterek és repülőklubok vezetői

vel, valamint a kihelyezett növényvédő repülőgépes csoportok brigádve

zetőivel alakitja ki.

A légirendészeti körzetmegbizott fogadó órát nem tart. Az ilyen irányú 

kapcsolatát a körzetében lévő objektumok rendszeres ellenőrzése, továbbá 

a repülőklubok rendszeres látogatása során épiti ki,

A légirendészeti körzetmegbizott sajátságos feladatköréből adódóan be

számolási kötelezettséggel a területileg illetékes községi tanácsok, illetve 

ezek végrehajtó bizottságai felé nem tartozik.

A légiröndészeti körzetmegbizott meghivás alapján vegyen részt a terüle

tén lévő repülőklubok taggyűlésein és egyéb repüléssel foglalkozó válla

latok és szervek termelési értekezletein.

Helyes, ha az ilyen rendezvényeken a repülés biztonsága érdekében ta

pasztalatait és javaslatait közli a jelenlévőkkel.

Jelenleg a polgári repülésben az alábbi vállalatok és intézmények vesznek 

részt, melyeknek repüléseire a légi rendész éti körzetmegbizott hatásköre 

kitérj ed:

Magyar Légiközlekedési Vállalat,

Magyar Honvédelmi Sportszövetség, 

F M. Repülőgépes Növényvédő Állomás,
\

OMSZ. Légibetegszállitó Szolgálat,.

OVF Repülőgépes Csoport.

A légirendészeti körzetmegbizott rendszeresen ellenőrizze a körzetében 

lévő repülőterek üzemeltetésének rendjét, rendészeti vonatkozásban.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:

a./ A repülőterek üzemeltetésére kiadott engedélyek meglétére és érvé

nyességére.
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b./ Az egyes repülőterekre kiadott repülőtérrend meglétére és az ab

ban foglaltak betartásának ellenőrzésére,

cJ A repülőterek talajának, továbbá a repülőtér biztonsági berendezései

nek és azok felhasználásának ellenőrzésére,,

d./ Repülések alkalmával a munkaterület berendezésének ellenőrzésé

re és a repülőtér légterében a repülési szabályok betartására,

e j  A repülőtereken elhelyezett épületek és raktárak, valamint üzemanyag 

tárolóhelyek tűz- és vagyonbiztonságának, továbbá a kiadott intéz

kedések betartásának ellenőrzésére,

/16365/1964 BM. II/III. Csf.ut„/

í j  A repülés biztonságát szolgáló akadályjelzők elhelyezésére, üzemben- 

tartására és karbantartására.

gJ  A polgári repülőgépek rendeltetésszerű felhasználására a légügyi 

hatóság rendelkezései alapján®

h j  A repülőgépek hatósági alkalmassági bizonyítványainak meglétére 

és érvényességére,

í j  A repülőgépek személyzetének szakszolgálati engedélyeire, azok

érvényességére, továbbá a repüléshez való felkészülés személyi fel

tételeinek ellenőrzésére.

Utasitcus alapján végrehajtja a polgári repüléssel kapcsolatos egyéb idő

szakos feladatokat. A légirendészeti körzetmegbízott köteles körzetében 

bekövetkezett es tudomására jutott repülő- és ejtőernyős balesetek
s '

helyszínén megjelenni, a helyszín biztosítására vonatkozóan önállóan 

intézkedni, elöljáró jelenlétében szakismeretei birtokában a helyszínbiz

tosításra vonatkozó javaslatait megtenni.

A légirendészeti kmb. a polgári repülés területén, valamint szakszolgála

tának ellátása során egyéb körülmények között tapasztalt szabálysérté

sekkel kapcsolatban az általános érvényű elvek szerint köteles eljárni. 

Légirendészeti szabálysértési ügyekben az illetékes szabálysértési elő

adó repülési szakkérdések tisztázására a légirendészeti kmb-t bevon-
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/5/ Légirendészeti kmb. szolgálati okmányai:

A légirendészeti körzetmegbizotti szolgálat sajátosságából adódóan 

az alábbi okmányokat köteles vezetni:

aJ  Repülőterek dossziéja:

A légirendészeti kmb köteles a körzetébe tartozó összes repülő

térről külön - külön gyűjtőt felfektetni, melynek a következőket kell 

tartalmaznia:

— Az adott repülőtérre vonatkozó utasítás másolatait*

- A repülőtér térképét, méreteit, a fel- és leszálló irányokat, akadályo

kat, valamint a kijelölt légtereket.

- A repülőtér általános leírását a légírendészeti körzetmegbizott köte

les elkészíteni. A leírás a következőket tartalmazza:

A repülőtér fekvése, rendeltetése és állapota, a repülőtéren lévő ob

jektumok, épületek, hangárok, rádióállomások, meteorológiai szolgá

latok, körzetben lévő irányadók száma, valamint elhelyezése.

A repülőtéren üzemelő szervek és klubok megnevezése. Ezek által 

itt üzemeltetett repülőgépek száma és típusa, A repülőtéren alkalma

zott személyek névsora, illetve személy adatai.

A leírást a bekövetkező változásoknak megfelelően folyamatosan kell 

vezetjai. Tartalmaznia kell továbbá a repülőtéren előfordult rendkívüli 

események rövid leírását és okát.

- Az adott repülőtér ellenőrzése során tett észrevételeket tartalmazó el

lenőrzési napló másodpéldányait.

A légirendészeti körzetmegbizott köteles havonként légirendészeti tevé

kenységének tervszerűsége érdekében ütemtervet készíteni, melyet pa-

/repülőtérrend/

b,/ Ütemtervek gyüjtőj e:

rancsnoka jóváhagy, A. jóváhagyott ütemtervek egy példányát köteles kü

lön gyűjtőben lerakni.
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c sj Repülésre vonatkozó szabályok, utasítások, parancsok gyűjteménye:

A. gyűjtemény tartalmazza a polgári repülésre vonatkozó és az érde

kelt szervek által kiadott szabályzatokat, utasításokat, azok módositá.- 

sait, stb,

A budapesti rendőrfőkapitányság légirendészeti feladatköre a ferihegyi nem

zetközi repülőtér miatt eltérő,

A ferihegyi nemzetközi repülőtéren közbiztonsági és légirendészeti felada

tok ellátására felállított rendőrőrs:

Elnevez é se:

Ferihegyi légirendészeti tisztiőrs

Székhelye:

Budapest - Ferihegyi Repülőtér.

Alárendeltsége:

Budapesti rendőrfőkapitányság vezetője közbiztonsági helyettese 

közvetlenül irányítja,

Illetékességi területe:

Közbiztonsági feladatkörében: Budapesti Ferihegyi Repülőtér, 

Légirendészeti feladatkörében: l.sz. légirendészeti körzet.

Az őrs feladata a polgári repülés és a ferihegyi repülőtér sajátossá-gainak
 ̂ *v * * ^/  A

megíelelően ellátni a rendőri feladatokat, ennek során együttmüködni illetékes

ségi területén lévő hatósá.gi és.repülési szervekkel.

Az őrs részletes feladatkörére külön intézkedés vonatkozik,

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK.

A BM, II/III-3 Osztály szolgálati feladatainak ellátására légijármüvekkel van 

ellátva.
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A. légijármüvek üzemeltetése feletti szakfelügyeletet a Magyar Néphad

sereg Országos Légvédelmi Parancsnoksága látja el, Az osztály repü

lőgépvezetőinek tevékenységét "Utasítás a rendőrség repülőgépvezetői 

számára" cimü szabályzat részletesen előirjsu

/2/ A repülőgépek műszaki üzemeltetését végző műszaki csoport feladatait

"Utasitás a rendőrség repülő műszaki szolgálata számára" cimü szabály

zat részletesen sza.bályozza5

/3/ Bűncselekmények megelőzése érdekében a megyei /budapesti/ rendőrfő

kapitányságok valamennyi érintett szervének feladata a polgári repülő

terek társadalmi tulajdonának védelme, Ezzel kapcsolatos rendőri fela

datokat a BM. II/III. csoportfőnök 16365/l964. sz. utasításában foglaltak 

szerint kell végrehajtani.

/4/ A 3/1966. /lV.22./ BM.sz. rendelet 11. §-a alapján a. BM II/III-3 Osztály 

légirendészeti feladatokat ellátó személyi állománya, a BRFK. ferihegyi 

légirendészeti tisztiőrs beosztottai, továbbá a megyei rendőrfőkapitány

ságok állományában szolgálatot teljesítő légirendészeti körzetmegbizottak— 

nak engedélyezem, hogy a honvéd repülőcsapa.toknál rendszeresített 

sapka és szakképzettségi jelzéseket viseljék beosztásuknak, illetve rep, 

szakmai képzettségüknek megfelelően.

-  11  -

A jelzéseket az évi ruházati ellátmány terhére kell beszerezni. 

Jelen utasításommal a 15265/l964. sz. utasításom hatályát veszti.

A kiadmány hiteléül:

- r

LADVANSZKY KAROLY SK, 

rendőralezredes 

csoportfőnök

/: Hornok János r.őrgy,:/

"T"ügykezelés vezető

Készült: 150 pld.
Felterjesztve: BM. II. Főcsoportfőnök elvtársnak
Kapják: elosztó szerint. r ABTL-4.2.- 5 0 - 1 0 / 6 - 1967/ 1 1


