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A BM ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 
KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI HELYETTESÉNEK

és
A BM TITKÁRSÁG VEZETŐJÉNEK

1 0 / 1982 számú 
E G Y Ü T T E S  I N T É Z K E D É S E

a bűnelkövetők hatékonyabb üldözésére vonatkozó légirendészeti
feladatokról.

december 13-n 
Budapest, 1982 

A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről szóló 17/1978. számú bel
ügyminiszteri parancs és végrehajtására kiadott 13/1978. számú 
belügyminiszter-helyettesi intézkedés és a 3/1978. számú BM tit
kárságvezetői intézkedés alapján a BM ORFK Légirendészeti Pa
rancsnokságra háruló készenléti szolgálati kötelmek ellátásá
ra kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A társadalomra különösen veszélyes, a lakosság nyugalmát za
varó, súlyos bűncselekmények elkövetőinek felderítésére, ül
dözésére és elfogásának elősegítésére, valamint a kiemelt eltűnési

 ügyekben eltűnt személyek felkutatására /a továbbiak
ban: forrónyomon üldözésre/ a BM ORFK Légirendészeti Parancs
nokság állományát és technikáját is igénybe lehet venni, ezért 
a BM ORFK Légirendészeti Parancsnokságon készenléti szolgála
tot kell szervezni.
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2. A BM ORFK Légirendészeti Parancsnokság vezetője /a továbbiak
ban; légirendészeti parancsnok/ a készenléti szolgálatot egy 
naptári hónapra előre tervezze. A tervet a tárgyhónapot meg
előző hónap 25- ig terjessze fel a BM Felügyeleti Osztály ve
zetőjének és a BM ORFK Közbiztonsági Osztály vezetőjének.
Az előre nem látható okból bekövetkezett változást megfelelő 
indoklással távbeszélőn vagy írásban helyesbítse, hogy azt 
a vezénylési terven az érintettek átvezethessék.

3. A készenléti szolgálat állománya és technikája:
- 1 fő helikopter vezető;
- 1 fő helikopter főszerelő;
 1 db helikopter, amelynek repülésre történő előkészítése
- a vezényelt szolgálatból való igénybevétel esetét kivé
ve - munkaidőn belül történik.

4 . A készenléti szolgálatot ellátó állomány a készenléti szolgá
lat tervében megjelölt helyen köteles tartózkodni.

5. A készenléti szolgálat október 1. és március 31. közötti idő
szakban - a repülésre veszélyes időjárási viszonyok miatt 
/köd, jegesedés , havaseső, stb./ - csak napkeltétől napnyug
táig vehető igénybe, amikor a repülés feltételei biztosítot
tak

6. Éjszakai kirendelés - napnyugtától napkeltéig - csak fénytech
nikai eszközökkel rendelkező katonai, illetve polgári állandó 
repülőtérre lehetséges, azzal a feltétellel, hogy a helikopter 
és személyzete az adott repülőtér repülésirányító szolgálatá
tól fogadást kapott.

7. Hivatali munkaidőn belül jelentkező forrónyomon üldözésre a lé
girendészeti parancsnok - elöljárói engedéllyel - az adott idő-
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ben más repülési feladatot ellátó helikoptert és személyze
tét is átirányíthatja.

8 . Hivatali munkaidőn kívül, valamint munkaszüneti napon készen
léti szolgálatra elsősorban a más /határszemle, közúti-, v í
zi- és légirendészeti ellenőrzés, stb./ szolgálati feladatot 
végző helikopter vehető igénybe.

9 . A hivatali munkaidőn kívül, valamint munkaszüneti napokon tör
ténő igénybevételre a BM Főügyeleti Osztály ügyeletvezetője 
intézkedik.

a/ A más repülési feladatot ellátó helikopter esetében a ki
értesítést az MN Egyesített Repülésirányító Főközpontján 
keresztül /továbbiakban: EREF/ lehet végrehajtani /tele
fon: 664-246, K: 116-28/. Egyidejűleg kérni kell a heli
kopter személyzetének kiértesítését és átirányítását, va
lamint a repülési engedélyét /EREF engedélyszám/ arra a 
helyre, ahol a működtetése szükséges.

Amennyiben az EREF-en keresztül a helikopter személyzeté
vel kapcsolatot teremteni nem lehet, úgy az értesítést a 
helikopter tartózkodási helye szerint területileg illeté
kes rendőr-főkapitányság ügyeletén keresztül szükséges el
végezni.

b/ A lakáson tartózkodó készenléti állomány közvetlen kiérte
sítésére, a repülőtérre való szállítására és előzetes eli
gazítására a BM Főügyeleti Osztály ügyeletvezetője intéz
kedik. A helikoptervezető részére az alábbi adatok megadá
sa szükséges:
- a helikopter pontos leszállási helye;
- személy szerint kinél kell jelentkezni;
- a feladat jellegére vonatkozó információk /kutatás, fel

derítés, üldözés, mentés, fegyveres tevékenység, stb./ .
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10. A helikopter vezetője a repüléssel kapcsolatos felada
tait - szigorúan - a repülési szabályoknak megfelelően 
köteles végrehajtani./Az indokolatlan kockázat vállalás 
tilos!/

11. A rendkívüli feladatot végrehajtó helikopter fedélze
tén a személyzeten kívül csak azok tartózkodhatnak, 
akikre a kirendelést elrendelő vezető utasítást, illet
ve akik részére az igénybevevő szerv vezetője engedélyt 
adott.

12. A helikopter és személyzete folyamatos, egy hetet meg
haladó igénybevétele esetén a légirendészeti parancsnok 
gondoskodjon a technika és a személyzet szükség szerin
ti váltásáról.

13. A személyzet elszállásolásáról, ellátásáról, valamint 
a helikopter fegyveres őrzéséről az igénybevevő szerv 
vezetője köteles gondoskodni.

14. A forrónyomon üldözésről a BM ORFK Légirendészeti pa
rancsnok minden esetben terjesszen fel jelentést a BM 
ORFK Közbiztonsági Osztály vezetőjének. 

16. Ez az intézkedés a kiadásának napján lép hatályba. Ren
delkezéseit az érintett állománnyal ismertetni kell.

  

/ Dr. Geller Sándor r. ezredes/ / Tóth Ferenc r. vezérőrnagy / 
BM Titkárság vezetője az országos rendőrfőkapitány

közbiztonsági és közlekedési 
helyettese
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Készült : 360 pld.
Felterjesztve : Miniszter elvtársnak

Á llam t i tkár elvtársn ak 
Miniszterhelyettes elvtársaknak

Kapják : Főcsoportfőnök-helyettesek
Országos parancsnokok, helyetteseik ,
"M" és Szervezési csoportfőnök,
BM I/II. csoportfőnök,
ORFK III. csoportfőnök,
ORFK I. II. csoportfőnökség osztályvezetői,
BM FRE parancsnoka,
BM iskol ák parancsnokai ,
Központi ügyeletvezetők,
Budapesti , megyei rendőr-f ő kapitányok, helyetteseik , 
járási, városi , kerületi rendőrkapitányok,
Hőr. kerület, ill. ezred parancsnokok.

ÁBTL - 4.2 - 50 -16/10/1982 /5


