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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRS A S Á G
HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK
029/1973. (HKm 9.) számú

U T A S ÍT Á S A
a Magyar Népköztársaság területe feletti repülések
végrehajtásának szabályairól
A polgári repülésről szóló 1964. évi 26. szá
mú törvényerejű rendeletben, valamint a 27/
1964. (XI. 10.) Korm. számú rendeletben kapott
felhatalmazás alapján a Magyar Népköztársa
ság területe feletti repülések rendjét — a pol
gári repülést érintő kérdésekben a közlekedésés postaügyi miniszterrel, a belügyminiszterrel,
a külügyminiszterrel egyetértésben — a jelen
utasításban szabályozom.

nek és a végrehajtás alapvető szabályainak
m eghatározása;
b) a Magyar Népköztársaság területe feletti
repülések, valam int az ezeket biztosító repü
lésirányító tevékenységek összehangolása;
c) a Magyar Népköztársaság területe felett
állandó jellegű veszélyes és tiltott légterek ha
tárainak meghatározása;
d) a Magyar Népköztársasággal szomszédos,
együttműködő országok rendszeres katonai re
I. fejezet
püléseinek engedélyezése a Magyar Népköztár
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
saság területe felett, meghatározott körzetek
Az utasítás a Magyar Népköztársaság légte ben
rében folytatott repülések engedélyezésének,
B) a közlekedés- és postaügyi miniszterrel
végrehajtásának és az ezeket biztosító repülés- együttesen:
irányító tevékenységek összehangolásának alap
a) a katonai és polgári repülések, valamint
vető szabályait, a légtér egyéb* célra történő
az ezzel kapcsolatos tevékenységek végrehajtá
igénybevételének rendjét tartalmazza.
sának olyan módon történő szabályozása, hogy
a polgári repülések a honvédelmi jellegű repü
Hatáskörök
léseket ne zavarják, illetőleg a honvédelmi jel
1. A 27 1964. (XI. 10.) Korm. számú rende legű repülések a polgári repüléseket ne akadá
let alapján a honvédelmi miniszter hatáskörébe lyozzák;
tartozik:
b) a Magyar Népköztársaság területe felett
A) kizárólagos jelleggel:
a nemzetközi légifolyosók és belföldi légiútvo
a)
a Magyar Népköztársaság területe felettnalak kijelölése;
végrehajtásra kerülő repülések engedélyezésé
c) a Magyar Népköztársaság légterében a
repülési tilalmak időtartam ának és a repülések
* A légtér „egyéb" célra történő igénybevétele alatt egyéb korlátozásának meghatározása;

értendő: léggömbök, rádiószondák, szabadon repülő
modellek, nagyteherbírású sárkányszerkezetek felbo
C) a belügyminiszterrel egyetértésben:
csátása. jégelhárító töltetek fellövése illetve az olyan
eszközökkel történő igénybevétel, amelyek tömegük
a rendészeti feladatok végrehajtása során a
nél, a légtérbe kisugárzott energiájuknál és más jel
lemzőiknél fogva a repülés biztonságára veszélyt je honvédelmi érdekeket érintő ügyek szabályo
zása;
lenthetnek.
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A honvédelmi miniszter hozzájárulása szük
séges a Légügyi Hatóság által, külföldi légijár
mű részére történő repülési engedélyek kiadá
sához.
A repülések operatív szervezése és irányítása
2. A honvédelmi miniszter hatáskörébe tar
tozó feladatok közül a Magyar Népköztársaság
légterében végrehajtásra kerülő katonai és pol
gári repülések gyakorlati összehangolását, szer
vezését, végrehajtásának irányítását, nyilván
tartását és ellenőrzését, valamint az engedélye
zett repülések előzetes és tényleges adatairól
a honi légvédelmi rendszer tájékoztatását
— jelen utasítás alapján — a Repülésirányító
Szolgálat (a továbbiakban: RÍSZ) végzi.
3. A RÍSZ egyesített katonai-polgári repülésirányító szerv, amely — országos hatáskörrel —
szervezi és koordinálja a Magyar Népköztársa
ság területe feletti repülések végrehajtását.
Feladatait a honi légvédelmi seregtest harcálláspontjával és a külföldi repülésirányító
szolgálatokkal együttműködésben, a polgári re
pülő szervek, a Magyar Népköztársaság terü
letén ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok
légierejének harcálláspontja, a magasabbegységek és egységek repülésirányító szolgálatai
és repülésvezetői útján látja el.
4. A RISZ repülésbiztonság érdekében ki
adott utasításai — az I. fejezet 6. pontban fog
laltaknak megfelelően — minden repülő és léglégteret igénybe vevő szervre kötelező érvé
nyűek !
5. A RÍSZ feladatait a Honvédelmi Minisz
térium és a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
térium illetékes szervei által kidolgozott és a
honvédelmi miniszter által — a közlekedés- és
postaügyi miniszterrel egyetértésben kiadott —
külön rendelkezés határozza meg.
A RÍSZ jogai
6. A RÍSZ jogosult:
a) A Magyar Népköztársaság területe felett
folytatott minden repüléssel kapcsolatban koor
dinációs intézkedés kiadására, a repülések biz
tonságos végrehajtása érdekében azok térbeni
és időbeni korlátozására;
b) a légtér egyéb célra történő igénybevéte
lének korlátozására és letiltására;
c) ha a repülések biztonságát veszély fenye
geti, vagy a kialakult légihelyzet azt megkí
vánja, és a késedelem súlyos veszéllyel járna:
— egyes katonai és polgári repülőgépek re
pülésének részleges, vagy teljes letiltására;
— egyes katonai és polgári repülő szervek
repüléseinek részleges, vagy teljes letiltására;
— a Magyar Népköztársaság' légterében fo
lyó valamennyi repülés letiltására, azonban
ilyen esetekben intézkedését köteles jelenteni
a honi légvédelmi seregtest parancsnoknak,
(honi légvédelmi seregtest ügyeletes parancs

ÁBTL - 4.2 - H - 160711/1973 /3

noknak) a HM illetékes szerve vezetőjének, va
lamint a Légügyi Hatóság vezetőjének. Intéz
kedéséről köteles tájékoztatni a honi légvédel
mi seregtest harcálláspontot és az érintett re
pülésirányító szolgálatokat;
d) az általa kiadott tilalmak és korlátozások
feloldására;
e) a RÍSZ főnöke (ügyeletes parancsnoka) a
polgári repülő szervek részére, a repülések
igénylésére és végrehajtására vonatkozó álta
lános szabályoktól — indokolt esetekben — elté
rést engedélyezhet. Az engedélyezett eltérések
nem sérthetik a honi légvédelmi rendszer m ű
ködésére és a repülés biztonságára vonatkozó
szabályokat.
II. fejezet
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETE
FELETTI REPÜLÉSEK ALAPVETŐ
SZABÁLYAI
A REPÜLÉSEK IGÉNYLÉSÉNEK, VALA
MINT A LÉGTÉR EGYÉB CÉLÚ IGÉNYBE
VÉTELE BEJELENTÉSÉNEK ÉS ELŐZETES
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE.
7. A Magyar Népköztársaság területe fölé
berepülni vagy az ország területén bárhol re
pülést kezdeni, illetve a légteret egyéb célra
jgénybe venni csak engedély alapján lehet.
A nemzetközi közforgalmi repüléseknek az
államközi egyezményeken alapuló menetrendje,
jóváhagyott előzetes engedélynek számít.
A repülések és a légtér egyéb célú igénybe
vételének engedélyezését legkésőbb a végre
hajtást megelőző napon előzetesen igényelni, a
menetrendszerű nemzetközi közforgalmi repü
léseket pedig pontosítani kell.
A rep ülésigénylések módja
Menetrendszerű közforgalmi repülések
8. A nemzetközi közforgalmi repülések á l
lamközi légügyi egyezményekben foglalt köte
lezettségek alapján a Közlekedés- és Postaügyi
Minisztérium által jóváhagyott menetrendek
szerint kerülnek végrehajtásra.
Menetrenden kívüli nemzetközi repülések
9. A menetrenden kívüli nemzetközi repülé
sekre vonatkozó igényléseket a Közlekedés- és
Posta ügyi Minisztérium által kiadott Magyar
Légitájékoztató Közleményekben (AIP) megha
tározottak szerint a Közlekedés- és Postaügyi
Minisztérium Légügyi Főosztályához kell be
nyújtani.
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
Légügyi Főosztálya a Külügyminisztériummal,
a Honvédelmi M inisztériummal és a Belügy
minisztériummal egyeztetett és engedélyezett
igénylést a RISZ-hez továbbítja.

ÍO. Nem szocialista állam katonai légijárm ű
vének repülésére vonatkozó igénylést diplomá
ciai úton — a repülés tervezett időpontja előtt
legalább 15 nappal — a Magyar Népköztársa
ság Külügyminisztériumához kell benyújtani.
Az igénylést a Külügyminisztérium — véle
ményezés után — megküldi a Közlekedés- és
Postaügyi Minisztériumhoz, amely a Honvé
delmi Minisztériummal és a Belügyminiszté
riummal egyeztetett és együttesen engedélye
zett repülésigénylést a RISZ-hez továbbítja.
Különösen fontos repülések
11.
A „Különösen fontos” repülésekre
natkozó igényléseket a Belügyminisztérium a
repülés szervezésében és végrehajtásában érin
tett minisztériumokkal történt egyeztetés után,
a repülőgép biztonságos elkülönítésére vonat
kozó követelmények meghatározásával együtt
megküldi a RISZ-nek. Amennyiben az igény
lésben a biztonságos elkülönítésre vonatkozó
egyéb követelmény nincs, jelen utasítás 20.
pontja az irányadó.

repülőgépek elfogására felszálló vadászrepülő
gépek kivételével.
A katonai repülések végrehajtásához a külön
engedély iránti kérelmet közvetlenül a RISZhez kell benyújtani.
Nem katonai repülések esetén az engedély
iránti kérelm et a repülés tervezett időpontja
előtt 10 nappal (rendkívüli esetekben azonnal)
írásban kell benyújtani a Honvédelmi Minisz
térium illetékes szervéhez.
A Honvédelmi M inisztérium által engedélye
zett repüléseket az érintett repülő szerv -— az
engedélyszám feltüntetésével — a RISZ-től
igényli.
vo
A Repülőgépes Növényvédő Állomás repülő
gépeinek az állam határ mentén m eghatározott
tiltott sávban történő repüléseit — a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi M inisztérium javaslata
alapján — a Honvédelmi M inisztérium illeté
kes szerve szabályozza, m eghatározott idő
szakra.

b) A polgári repülő szervek által folytatott
— légifényképezésre, filmezésre (képrögzí
tésre),
Fegyveres erők és fegyveres testületek
— látványosság célját szolgáló repülésekre,
repülései
— látványos és a szokványos kiképzéstől el
12/a) A Varsói Szerződés tagállamai katonai térő vízi, repülőtéren kívüli és éjszakai ejtő
repülőgépeinek a Magyar Népköztársaság terü ernyős ugrásokra,
lete feletti repüléseit az „Utasítás a Varsói
— légijárm ű fedélzetéről — végveszélyt és
Szerződés tagállamai harci és katonai szállító mezőgazdasági szórótevékenységet kivéve —
légierőinek repülésére a tagállamok területe bármilyen tárgy (például röpcédula) ledobáfelett*’ előírásai szerint kell igényelni.
sára,
b)
A Magyar Néphadsereg repülő csapatai, a — mezőgazdasági szórótevékenységre lakott
Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen terület közvetlen közelében*,
állomásozó szovjet repülő csapatok (a további
— lakott terület felett külső felfüggesztésű
akban: DHDSCS) és a Belügyminisztérium re teher szállítására,
pülő szervei repülésének igényléseit csak az
“ITTefékes parancsnok jóváhagyása után lehet a az előzetes engedély iránti kérelm et a Belügy
minisztériumhoz kell benyújtani.
RISZ-hez felterjeszteni.
A Belügyminisztérium által engedélyezett re
A Belügyminisztérium repülő szerveit
— indokolt esetekben — azonnali repülés püléseket a repülőszerv az engedélyszám fel
tüntetésével a RISZ-től igényli.
igénylési jog illeti meg.
A polgári szervek részére készítendő mérő
kamerás légifényképezésre vonatkozóan a Hon
Közforgalmon kívüli repülések
védelmi M inisztérium és a Mezőgazdasági és
13. A közforgalmon kívüli polgári repülő Élelmezésügyi Minisztérium megállapodása az
szervek (Repülőgépes Növényvédő Állomás, irányadó.
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
repülőgépvezető iskolája, Magyar Honvédelmi
A légtér egyéb célú igénybevétele
Szövetség, Országos Vízügyi Hivatal repülő
csoportja, Országos Mentőszolgálat repülő cso
15.
A Magyar Népköztársaság légterének
portja. Pestvidéki Gépgyár) repüléseinek enge egyéb célú igénybevételére vonatkozó igénylé
délyezését — a szervek vezetőinek jóváhagyása seket a repülések igénylésére meghatározottak
után — a RISZ-től kell igényelni.
szerint kell a RISZ-hez benyújtani.
A légtér egyéb célú igénybevételére vonat
Az Országos Mentőszolgálatot és az Országos
Vízügyi H ivatalt — indokolt esetekben — azon kozó naponkénti igénylések benyújtásának
rendjét a jelen utasítás melléklete tartalmazza.
nali repülésigénylési jog illeti meg.
A RÍSZ a napi igénylések koordinálása után
az előzetesen engedélyezett repülésekről és a
Különleges engedélyhez kötött repülések
14 a) A Magyar Népköztársaság határm enti
értendő az az eset, amikor
tiltott sávjában, valamint a veszélyes, tiltott a * szórt„Közvetlen-közel"-nek
vagy perm etezett anyag akár a légáramlás
és korlátozott légterekben csak külön engedély- útján, akár a repülőgép útvonala következtében lakott
lyel lehet repülést végrehajtani, a határsértő területre hullhat.
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légtér egyéb célú igénybevételéről tájékoztatja
a honi légvédelmi rendszert. Az igénylést be
nyújtó szerveket a repülés előzetes engedélye
zéséről az engedélyszám megadásával tájékoz
tatja.
A REPÜLÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK
ÉS A LÉGTÉR EGYÉB CÉLÚ
IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE
16. Az előzetes repülési engedéllyel rendel
kező szervek repüléseiket, illetve a légtér egyéb
célú igénybevételét a repülés napján csak a
RISZ-től kapott felszállási engedély alapján
kezdhetik meg.
A felszállási engedélyt — a nemzetközi pol
gári repülések, indokolt esetekben a Belügy
minisztérium. az Országos Mentőszolgálat és az
Országos Vízügyi Hivatal repülései kivételével
— az előzetes engedélyben jóváhagyott kezdési
időpont, illetve a repülés megkezdésének aka
dályoztatása, eltolódása esetén a tényleges kez
dési időpont előtt 45 perccel kell a RISZ-től
kérni, az engedélyszámra való hivatkozással.
A felszállás, illetve a légtér igénybevételi en
gedélyt a RÍSZ a kialakult légihelyzettől füg
gően adja ki.
A légteret egyéb célra igénybe vevő szervek
re vonatkozó (eltérő) szabályokat az utasítás
melléklete tartalmazza.
Légifolyosók, útvonalak, repülőtér körzetek

végrehajtó repülőgép (helikopter) fel- és le
szállására kijelölt repülőtéren és annak 50
km-es körzetében a repülőgép (helikopter) fel-'
és leszállása előtt és után 15—30 perccel, min
den más repülést meg kell tiltani.
b) a „különösen fontos” repülést végrehajtó
repülőgépet (helikoptert) minden más repülő
eszköztől el kell különíteni:
— útvonalirányban (előtte és mögötte) 15
repülési perccel folyamatosan;
— oldalirányban 50—50 km-es távolságra;
— magasság szerint (alatta és fölötte) az
egyébként érvényes elkülönítési magasság két
szeresével.
c) „Különösen fontos” repülések végrehajtá
sakor közvetlenül a területileg érintett repülésirányító szolgálatok vagy harcálláspontok útján
kétoldalú rádióösszeköttetést kell fenntartani a
repülőgépszemélyzettel, valam int a repülőgép
helyzetét az útvonalon folyamatosan vezetni
kell az általános légihelyzet térképen.
A honi légvédelmi seregtest harcálláspont
köteles a . különösen fontos” repülést végre
hajtó repülőgépet rádiólokátorral folyamatosan
követni és a követés adatait a RÍSZ részére
biztosítani.
Vadászrepülőgépekkel történő kísérés esetén
a kísérőgépek felzárkózását a kijelölt harcállás
pontról célravezetéssel kell megvalósítani, azon
ban a felzárkózást és a diszkísérést csak látás
utáni repüléssel szabad végrehajtani.

17. Az engedélyezett repüléseket jellegüktől
függően:
— nemzetközi légifolyosókban,
— belföldi légiútvonalakon,
— útvonalakon.
— repülőtér körzetekben,
— a repülőtér csomópont körzetében kell'
végrehajtani.
A Magyar Népköztársaság területe felett ki
jelölt nemzetközi légifolyosók, belföldi légiút
vonalak, nagysebességű útvonalak, repülőtér
körzetek felhasználásának rendjét és adatait a
mellékletek tartalmazzák.

Nemzetközi repülések

21.
Minden olyan repülés, amelynek során a
repülőgép jóváhagyott repülési terv alapján át
repüli a Magyar Népköztársaság állam határát,
nemzetközi repülésnek minősül.
A nemzetközi repülésben résztvevő polgári
repülőgépek az állam határt csak a nemzetközi
légifolyosókban repülhetik át, és a repüléseiket
az ország területe felett kijelölt nemzetközi lé
gifolyosókban, a repülési engedélyben megha
tározott feltételek betartásával kötelesek végre
hajtani.
Katonai szállító repülőgépek nemzetközi lé
gifolyosókban történő repüléseit a nemzetközi
repülésre előírt szabályok m aradéktalan betar
Különösen fontos repülések
tásával kell végrehajtani.
13. A Magyar Népköztársaság területe felett j
az erre vonatkozó intézkedésben meghatározott i A Varsói Szerződés tagállamainak katonai
párt- és állami vezetők légiutazásai „K ülönösen' repülőgépei — nemzetközi légifolyosókon kí
vüli útvonalakon — az állam határ átrepülését
fontos” repülésnek minősülnek.
és a Magyar Népköztársaság területe feletti re
19. A „különösen fontos” repülések tervezé püléseiket az „Utasítás a Varsói Szerződés tag
sét és előkészítését a Belügyminisztérium végzi államai harci és katonai szállító légierőinek re
az érintett minisztériumokkal együttműködés pülésére a tagállamok területe felett” előírásai
ben. E repülések légtérbiztosítási feladatainak és a repülési engedélyben meghatározott felté
végrehajtásához szükséges adatokat a Belügy telek betartásával kötelesek végrehajtani.
minisztérium illetékes szervei kellő időben
A Magyar Népköztársaság területe fölé be
megadják a RISZ-nek.
repülni csak rádióval felszerelt repülőgépekkel
20. „Különösen fontos” repülések vég reh aj-!lehet. (A szocialista országok rádióval fel nem
tásához a légtér biztosítással kapcsolatban az i szerelt polgári repülőgépei egyes esetekben Kü
alábbi biztonsági rendszabályokat kell megva lön engedély alapján berepülhetnek.)
lósítani:
A Magyar Népköztársaság állam határa átre
a) A „különösen fontos” repülési feladatot i pü lé sk o r minden repülőgép köteles a RÍSZ út
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vonal irányító szolgálatának bejelentkezni és az
alábbi adatokat közölni:
— a repülőgép azonosító jelét,
— az állam határ tényleges átrepülésének
idejét,
— a repülés magasságát.
Az államhatárt a RISZ útvonalirányító szol
gálatától kapott közvetlen engedély nélkül át
repülni tilos!
Repülőgépek a nemzetközi légifolyosókat ki
zárólag a RÍSZ által meghatározott feltételek
betartásával keresztezhetik.
Belföldi közforgalmi repülések
22. A belföldi közforgalmi repüléseket állan
dó jellegű légiútvonalakon kell végrehajtani.
Az állandó légiútvonalak egyes szakaszai meg
egyezhetnek a nemzetközi légifolyosók útvo
naltengelyeivel.
A belföldi légiútvonalakat — a közforgalmi
repülésekre előírt szabályok szerint — közfor
galmon kívüli szervek repülőgépei is használ
hatják.

(helyi repüléseknél ü repülés megkezdésének
és befejezésének időpontját), illetve a légtér
egyéb célú igénybevételének megkezdését és
befejezését minden katonai és polgári szerv
azonnal köteles a RISZ-nek jelenteni.
A légtér egyéb célra történő igénybevétele
tényleges (kezdési-befejezési) adatainak jelen
tési rendjét az utasítás melléklete tartalmazza.
A repülések magassági lépcsőzése
27. A Magyar Népköztársaság területe felett
— kijelölt körzetekben — egyidőben végrehaj
tott repüléseket magasság szerint egymástól
biztonságosan el kell különíteni.
Az elkülönítést egységes magasságelosztó
rendszer szerint kell végrehajtani.
A Magyar Népköztársaság területe felett a
nemzetközi légifolyosókban, a belföldi légiút
vonalakon és útvonalakon a repülési magas
ságot egységesen 760 Hgmm nyomásszinthez
viszonyítva kell meghatározni, az összegezett
aerodinamikai és hullámhiba helyesbítések fi
gyelembevételével.

Útvonalrepülések
Időjárási minimumok
23. Azok a repülések, amelynek során a repü
28. A Magyar Népköztársaság területe felett
lőgépek elhagyják a repülőtér körzetét, útvo
repüléseket
csak a tervezett repülési feladatra
nalrepülésnek minősülnek.
alkalmas időjárási viszonyok között szabad
Az útvonal repüléseket mindenkor az engedé végrehajtani.
lyezett útvonalon, a meghatározott feltételek
A repülések biztonságos végrehajtása érde
és szabályok betartásával kell végrehajtani.
kében időjárási minimumot kell meghatározni
valamennyi
Repülőtéri (helyi) repülések
— repülőgép-személyzet (repülőgép és heli
24. Azok a repülések, amelyeket a repülőtér
kijelölt körzetében hajtanak végre, repülőtéri kopter vezető),
— repülőgép és helikopter típus, és
(helyi) repülésnek minősülnek.
— repülőtér részére.
A repülőtéri (h e ly i) repüléseket a repülőtér
Az időjárási minimumokat polgári repülő
körzetén belül kijelölt légterekben, a várako
szervek
részére a Légügyi Hatóság, katonai vo
zásra, leszállás kiszámítására előírt eljárások
nak megfelelően, a repülőtér használati utasí natkozásban az erre jogosult parancsnokok ha
tásban meghatározottak szerint kell végrehaj tározzák meg.
A meghatározott időjárási minimumoknál
tani.
rosszabb időjárási viszonyok között felszálláso
kat végrehajtani csak az arra jogosult parancs
A légtér egyéb célra történő igénybevétele
nokok (vezetők) engedélyével lehet.
25. A Magyar Népköztársaság légterének
egyéb célra történő igénybevételére a 15. pont
Látás utáni és műszerrepülés.
előírásai az irányadók.
Kitérési szabályok
A RÍSZ az engedélyek kiadásakor meghatá
rozza a tevékenység végrehajtásának feltéte
29. A repüléseket napszaktól és időjárási vi
leit.
szonyoktól függően látás után vagy műszerek
Azok a szervek, amelyek a légteret egyéb szerint kell végrehajtani.
célokra rendszeresen, azonos időpontban, he
Látás utáni repülést csak nappal, a valóságos
lyen és feltételek szerint veszik igénybe, az
horizont
és a földi tájékozódási pontok látása
esetenkénti igényléstől, valamint a 45 perces
közvetlen engedélykérési kötelezettségtől men esetén lehet végrehajtani.
Műszerek szerint kell végrehajtani a repü
tesülnek, amennyiben tevékenységük rendjét
lést akkor amikor a repülőgép térbeni helyze
a RISZ-szel hosszabb időszakra egyeztették.
A RÍSZ a kiadott engedélyekről köteles a re tének és tartózkodási helyének meghatározása
részben vagy teljesen, műszerek alapján lehet
pülésirányító szolgálatokat tájékoztatni.
séges.
A repülést — időjárási viszonyoktól függet
A repülések tényleges adatainak bejelentése
lenül — napnyugtától napkeltéig, szürkületben,
26. A Magyar Népköztársaság területén vég korlátozott látás mellett, felhőben, felhő felett
rehajtott fel- és leszállások tényleges adatait és a sztratoszférában, valamint a nemzetközi
5
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légifolyosókban és belföldi légiútvonalakon
6100 m felett, műszerek szerint, a m űszerrepü
lésre meghatározott szabályoknak megfelelően
kell végrehajtani.
Látás utáni repülés közben azonos magassá
gon utoléréskor, találkozáskor vagy útvonal
keresztezéskor a repülőgép-személyzetek (re
pülőgépvezetők) az előzés és kitérés szabályai
szerint kötelesek eljárni.
A repülések során meteorológiai vagy más
rendeltetésű ballonokkal, rádiószondákkal tör
ténő találkozáskor a repülőgép-személyzetnek a
kitérés szabályai szerint kell eljárnia. A talál
kozásról hely, magasság és időpont megjelölé
sével köteles jelentést tenni a repülést irányító
szolgálatnak.
Hangsebesség feletti repülés

— a repülőgépek tervezett időpontban tör
ténő felszállásának, a repülés végrehajtási fel
tételeinek (légterének, útvonalának, magassá
gának) valamint leszállásának biztosítását a fő-,
tartalék- vagy közbeeső repülőtéren,
— a repülések biztonsága érdekében szük
séges intézkedések időbeni megtételét,
— a segítségnyújtást a veszélybe került repülőgép-személyzetnek,
— a repülőgép-személyzetek irányítását a re
pülési feladat végrehajtása közben,
— a repülőgép-személyzetek tájékoztatását
a repülések körzetében, a nemzetközi légifolyo
sókban, belföldi légiútvonalakon uralkodó idő
járási viszonyokról, illetve a légihelyzetről, a
repülőgép-személyzetek kérésére vagy a repü
léseket közvetlenül irányító szolgálatok kezde
ményezésére.

30. A Magyar Népköztársaság légterében
34. A repülésirányítást — a RÍSZ előzetesen és
hangsebesség felett csak 11 000 méteren, vagy
végrehajtás
közben adott koordinációs intézke
annál magasabban szabad repülni!
dései alapján — a következő szolgálatok hajt
Budapest (Lánchíd budai hídfő 30 km-es su ják végre:
garú körzetének) légterében hangsebesség fe
— nemzetközi légifolyosókban végrehajtott
letti repüléseket végrehajtani tilos!
valamennyi repülés esetében a RÍSZ útvonal
irányító szolgálata,
Veszélyes, tiltott és korlátozott légterek
— belföldi légiútvonalon végrehajtott vala
31. A repülések biztonsága és az állam határ mennyi repülés esetében az útvonalak nemzet
.saját repülőgépek által történő megsértésének j közi légifolyosó-tengellyel egybeeső szakaszain
megelőzése érdekében a Magyar Népköztársa a RÍSZ útvonalirányító szolgálata, az útvonal
ság területe felett
további szakaszain pedig annak a repülőtérkörzetnek a repülésvezetője (harcálláspontja),
— állam határ-m enti tiltott sávok,
amelynek körzetét a repülőgép átrepüli,
— veszélyes légterek.
— tiltott és korlátozott légterek vannak.
— repülőtér körzeten kívüli katonai repülé
A nemzetközi polgári repülést végrehajtó re sek esetében a felszálló repülőterek repülésve
pülőgép-személyzetek részére Budapest—Feri zetői (harcálláspontjai) irányitóeszközeik hatóhegy nemzetközi repülőtér körzetén és a nem távolságáig, azon túl pedig azoknak a repülőte
zetközi légifolyosókon kívüli légtér tiltott lég reknek a repülésvezetői (harcálláspontjai) ame
lyek az irányítást átvették.
térnek minősül!
— közforgalmon kívüli útvonalrepülések eset
A légterek és az állam határ-m enti tiltott sá
vok meghatározását és részletes adatait a mel ében a RÍSZ közforgalmon kívüli repülésirá
nyító szolgálata,
lékletek tartalmazzák.
— a repülőtér körzetekben végrehajtott re
pülések .esetében a repülésvezető.
III. fejezet
35. A repülőgépek irányítását repülés közben
rádióhíradás
útján kell megvalósítani. Ennek
A REPÜLÉSEK IRÁNYÍTÁSA
érdekében valamennyi repülésirányító szolgá
ÉS ELLENŐRZÉSE
latot és repülőgépet el kell látni a repülésirá
nyító közlemények adására és vételére alkal
A repülések irányítása
mas rádióhíradó berendezésekkel!
J
32. A repülésirányítás alapvető feladata a
36. A repülésirányító szolgálatok irányító és
repülőgépek más repülőgépekkel, repülő tes j ellenőrző tevékenységének összehangolására a
tekkel, illetőleg a földi természetes, vagy mes repülésirányításhoz és ellenőrzéshez olyan h ír
terséges tereptárgyakkal történő összeütközé adó összeköttetést kell létesíteni, amely bizto
sének vagy ezek veszélyes megközelítésének sítja a RÍSZ részére az adatok vételét és to
megakadályozása. A követelmények megvaló vábbítását, meghatározott időn belül.
sítását a RÍSZ mint, koordináló és irányító
A repülések irányítására távbeszélőn és rá
központ, valam int a repülésirányító szolgálatok diócsatornákon folytatott minden hírváltás szö
együttes és folyamatos működése biztosítja.
vegét magnetofon szalagon rögzíteni kell. A
33. A Magyar Népköztársaság területe feletti magnetofon szalagot meg kell őrizni:
repülések irányítása az alábbi tevékenységeket
Repülő egységeknél (önálló alegységeknél)
foglalja magában:
| magasabbegységeknél
— a repülések előzetes és végrehajtás köz — a harckiképzési repülések magnetofon
iszalagjait: 48 óráig,
beni folyamatos tervezését és koordinálását,

ÁBTL - 4.2 - H - 160711/1973 /7

belül be kell fejezni. A kivizsgálási idő
meghosszabbítására csak a kivizsgálásra illeté
kes szerv vezetője adhat engedélyt.
A repülési szabályok megsértésének kivizs
gálását és a szükséges eljárás lefolytatását az
alábbi szervek, illetve személyek végzik:
a) a Magyar Néphadsereg állományába ta r
tozó személyek esetében az illetékes parancs
nok.
b) a Belügyminisztérium állományába tarto
zó személyek esetében az illetékes parancsnok
a Honvédelmi Minisztérium részvételével,
c) a DHDSCS állományába tartozó személyek
esetében az illetékes parancsnok, szükség ese
tén a Honvédelmi M inisztérium részvételével,
d) a katonai és polgári szerveket együttesen
érintő esetekben az érintett minisztériumok
A repülések ellenőrzése
(országos hatáskörű szervek) képviselőiből ala
kított
bizottság.
37. A Magyar Népköztársaság területe feletti
repüléseket — repülési magasságtól függően —
A polgári repülések során elkövetett sza
folyamatos rádiólokációs ellenőrzés mellett kell bálysértések m iatt indított eljárás — amenyvégrehajtani.
nyiben az elkövető polgári személy — a rend
A nemzetközi légifolyosókban folytatott re őrség hatáskörébe tartozik.
pülések aktív irányítására és ellenőrzésére, a
A RÍSZ a repülési szabályoknak mind a ka
repülőgép-személyzet légifolyosótól, illetve a tonai, mind a polgári repülések során elköve
repülési feladattól való eltérésének megakadá tett megsértését haladéktalanul jelenti a Hon
lyozására és a különleges esetekben szükséges védelmi Minisztérium illetékes szervének, ez
segítségnyújtáshoz rádiólokációs eszközöket kell zel egyidejűleg — a polgári vonatkozású ese
telepíteni és üzemeltetni.
tekben — tájékoztatja a Légügyi Hatóságot és
33. A Magyar Népköztársaság területe feletti a Belügyminisztériumot.
repüléseket, az irányítást végző szolgálatok el
Az elkövetett szabálysértéseket időszakon
lenőrzik a saját rádiólokációs eszközeikkel, va ként összesítve értékelni kell a repülő szervek
lamint a honi légvédelmi rádiótechnikai csapa és repülésirányító szolgálatok vezetői részére.
toktól kapott rádiólokációs adatok felhasználá
A szabálysértések kivizsgálási okmányait ka
sával.
tonai vonatkozásban a Honvédelmi Miniszté
Az állam határ megsértésének veszélye esetén, rium illetékes szervénél kell tárolni. Egy pél
a légifolyosótól, útvonaltól való durva eltérés dányt felhasználás és megőrzés végett a RISZkor, a bajbajutott repülőgép-személyzet megse nek is meg kell küldeni.
gítésekor a RÍSZ köteles minden szükséges
A Belügyminisztérium, a Közlekedés- és Pos
híradó és rádiólokációs eszközt bekapcsoltatni.
taügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisz
39. A repülések irányításának és ellenőrzésé térium illetékes szervei a szabálysértések ki
nek szabályait a polgári repülésekre vonatko vizsgálásának eredményéről, a tett intézkedé
zóan a Légügyi Előírások, katonai repülésekre sekről kölcsönösen tájékoztatják egymást.
vonatkozóan az ..Utasítás a repülések végre
hajtására” című szabályzat, a RÍSZ részére pe
dig a honvédelmi miniszter által — a közleke
dés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben —
IV.
fejezet
kiadott külön rendelkezés tartalmazza.
A REPÜLÉSEK BIZTOSÍTÁSA
A repülési szabályok megsértése
42. A Magyar Népköztársaság területe feletti
repülések
biztosításának főbb alapelveit az
40. A jelen utasításban foglalt szabályok
megsértőjével szemben — a büntető, illetőleg alábbiakban határozom meg:
a szabálysértési jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően — kell eljárni.
Meteorológiai biztosítás
A Magyar Népköztársaság területe feletti re
43. Célja a meteorológiai információk bizto
pülések, illetve a repülések irányítása közben sítása repülésirányító szolgálatok és a repülő
a repülőgép-személyzetek és repülésirányító gép-személyzetek részére a repülések tervezésé
szolgálatok az általuk észlelt szabálysértéseket hez és előkészítéséhez, valamint annak megaka
azonnal kötelesek jelenteni a RISZ-nek és saját dályozása, hogy a repülőgép-személyzet a fela
elöljáró szerveiknek.
dat végrehajtása során a kiképzési szintjét
41. A repülési szabályok megsértésének ki meghaladó vagy az adott repülőgépre veszélyes
vizsgálását azonnal meg kell kezdeni és 7 naponi időjárási viszonyok közé kerüljön.
gyakorlatokon végzett repülések magne
tofon szalagjait: a gyakorlat értékelésének be
fejezéséig.
— a repülő eseményekkel kapcsolatos mag
netofon szalagokat: a kivizsgáló bizottság veze
tőjének utasításai szerint,
— a RISZ-nél 15, a polgári (közforgalmi) re
pülésirányító szolgálatnál pedig 30 napig.
A rádió-híradó eszközök üzemképtelenné vá
lása esetén a repülőgép-személyzetnek szóló
parancsok földről és más repülőgépek által le
vegőből történő továbbítására vonatkozó egy
séges kisegítő jelzéseket a polgári repülés vo
natkozásában a Légügyi Hatóság, katonai repü
lés vonatkozásában a HM illetékes szerve ál
lapítja meg.
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a) A meteorológiai biztosítás magában fog
lalja a repülő parancsnokok (vezetők) a repü
lésirányító szolgálatok és a repülőgép-személy
zetek folyamatos tájákoztatását a tényleges és
várható időjárásról — különösen a repülésre
veszélyes időjárási jelenségekről — a felszálló
repülőtéren, a repülési útvonalon (körzetben)
valamint a leszálló, a közbeeső és a tartalék
repülőtereken.
b) Repülések megkezdése előtt a repülést el
rendelő parncsnoknak (vezetőnek) repülésveze
tőnek, valamint az adott repülési feladat vég
rehajtásában résztvevő repülőgép-személyzetnek
minden esetben értékelni kell a tényleges és
várható időjárási viszonyokat.
c) Repülések végrehajtása közben a repülő
gép-személyzet kísérje figyelemmel az időjárást
és annak állapotáról tegyen jelentést a repü
lést irányító szolgálatoknak.
d) A Magyar Népköztársaság területe feletti
repülések meteorológiai biztosítását az alábbi
szolgálatok végzik:
— közforgalmi és közforgalmon kívüli repü
léseknél az Országos Meteorológiai Szolgálat,
— a Magyar Néphadsereg repülőcsapatainál
a honi légvédelmi seregtest Meteorológiai Szol
gálata,
— a DHDSCS-nél a Légierő Meteorológiai
Szolgálata.
A magas színvonalú meteorológiai biztosítás
érdekében meg kell valósítani a szolgálatok
együttműködését és folyamatossá kell tenni kö
zöttük az időjárási adatok cseréjét.
A repülések meteorológiai biztosításának
részletes szabályait és a meteorológiai szakszolgálatok feladatait külön szabályzatok, elő
írások határozzák meg.

irányító szolgálatok között a repülőgép-személy
zetek repülés közbeni folyamatos tájékoztatá
sához és irányításához.
b) A repülések irányításának biztosítására
távbeszélő, géptávíró és beszéd üzemmódú rá 
dió összeköttetéseket kell létrehozni.
Polgári repülő szervek a repüléseik biztosí
tásához szükséges híradó összeköttetéseket ma
guk kötelesek a RISZ-hez kiépíttetni és folya
matosan üzemeltetni!
Azok a polgári repülő szervek, amelyek a
szükséges híradó összeköttetéssel nem rendel
keznek, repüléseket csak a Honvédelmi Minisz
térium illetékes szerve által külön m eghatáro
zott feltételek szerint és esetekben végezhet
nek.
c) A repülő szervek által üzem eltetett állan
dó és ideiglenes jellegű repülőtereken a h ír
adó és fénytechnikai eszközöket egységes el
vek alapján — tartalékok biztosításával — kell
telepíteni. Az eszközök megbízható, folyamatos
működéséért a repülőteret üzem bentartó szer
vek felelősek.
d) A Magyar Népköztársaság területén léte
sített híradó és rádiótechnikai eszközök műkö
dési és forgalmi adatait, felhasználásuk rend
jét „Repülőtér adatjegyzékek”-ben „Navigációs
adatgyűjtődben kell kiadni.
Rádiótechnikai biztosítás

45.
Célja a repülések irányításához és ellen
őrzéséhez, valam int a bajbajutott repülőgép-sze
mélyzetek megsegítéséhez — a repülőgépek
helyzetéről — folyamatos és közvetlen rádiólo
kációs adatok biztosítása a repülésirányító szol
gálatok részére.
a) A repülések biztonságos irányítása érde
kében rádiólokációs eszközöket kell telepíteni,
amelyeknek biztosítaniuk kell:
Híradó biztosítás
— a nemzetközi légifolyosókban és belföldi
légiútvonalakon
folyó repülések rádiólokációs
44.
Célja a repülések előzetes megszervezé
adatait
—
az
ország
egész légterére kiterje
séhez, végrehajtás közbeni folyamatos irányí
dően — a RÍSZ útvonalirányító szolgálata ré
tásához, ellenőrzéséhez és a repülőgép-személy
zetek megsegítéséhez szükséges híradó-követel szére,
— valamennyi állandó katonai és nemzetközi
mények maradéktalan kielégítése.
polgári repülőtér kijelölt körzetében folyó re
a)
A repülések irányításának biztosítása érpülések rádiólokációs adatait, a repülésvezetők
dekében közvetlen híradó össz eköttetést kell lé (ügyeletes repülésvezetők) részére,
tesíteni:
— valamennyi repülő szerv által végrehaj
— a repülést engedélyező és végrehajtó tott útvonalrepülés és átrepülés rádiólokációs
szervek között, a repülések előzetes megszerve adatait, a területileg illetékes repülő egység
zéséhez, közvetlen engedélyezéséhez és a végre harcálláspontja (repülésvezető vagy ügyeletes
hajtás feltételeinek meghatározásához,
repülésvezető) részére.
— a RÍSZ és az együttműködő és alárendelt
b) A Magyar Népköztársaság területe feletti
repülésirányító szolgálatok között, a repülések nemzetközi és belföldi légiforgalmi repülések
végrehajtás közbeni irányításához, a feladatok áttekintése, a polgári és katonai repülések ös
összehangolásához, a tényleges adatok továbbí szehangolása, valamint a repülés biztonságának
tásához, vételéhez és az utasítások kiadásához, folyamatos biztosítása érdekében a közforgalmi
— a RÍSZ és a honi légvédelmi, valamint repülések irányítására alkalmazott lokátorok
csapatrepülő magasabbegységek, honi vadász indikátorait (egyesített indikátorait) a RÍSZ ka
repülő és csapatrepülő egységek között, a repü tonai repülésirányító állományának munkahe
lések előzetes és tényleges adatainak továbbí lyein is el kell helyezni.
tásához,
c) A Magyar Népköztársaság területe felett
— a levegőben levő minden repülőgép és az a légifolyosók tengelyében, töréspontjaiban, to
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V. fejezet
vábbá a nemzetközi közforgalmi repülőterek
megközelítési (leszálló) útvonalának megjelölé
FELSÉGJELZÉS
sére és a légitájékozódás biztosítására földi rá
diónavigációs eszközöket kell telepíteni és üze
43.
A Magyar Népköztársaság területe felett
csak felségjelzéssel ellátott, lajstromba vett
meltetni.
— egyéni lajstromjellel rendelkező — repülő
d)
A rádiótechnikai eszközök létesítését ésgéppel (repülőeszközzel) szabad repülést végre
üzemeltetését a Közlekedés- és Postaügyi Mi hajtani.
nisztérium. valamint a Honvédelmi Miniszté
Polgári repülőgépek felségjelzését a 27/1964.
rium összehangolt terve szerint kell végrehaj (XI. 10.) Korm. számú rendelet, lajstsrom jelét
tani.
a Légügyi Hatóság, a katonai repülőgépek fel
ségjelzését és lajstrom jelét pedig külön előírá
sok határozzák meg.
Segítségnyújtás a bajbajutott repülőgép-sze
mélyzeteknek. Kutatás és mentés
VI. fejezet
46. Azt a repülőgépet, amelynek repülése
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
közben a repülőgép-személyzetét vagy az utasok
biztonságát veszély fenyegeti, illetve amely
49. Az utasítás előírásai kötelező alapját ké
képtelen a repülés folytatására, veszélyhelyzet
pezik bármely szerv által kiadásra kerülő rész
ben levőnek kell tekinteni.
letes szabályozást tartalm azó okmányoknak.
a) A veszélyhelyzetben levő repülőgépsze
50. A katonai és polgári repülések jelen u ta
mélyzet adjon „veszély” jelzést! Ha van rádió- sításban foglaltakat érintő részletes szabályo
összeköttetése jelentse a veszély jellegét a re zásának összehangolt megvalósítása érdekében
pülésirányító szolgálatnak és kérje a szükséges a Közlekedés- és Postaügyi M inisztérium és a
Honvédelmi Minisztérium illetékes szervei
segítséget.
rendszeresen együttműködnek, és kiadásra ter
b) A veszélyhelyzetben levő repülőgépet más vezett intézkedéseikről kölcsönösen tájékoztat
repülőgépekkel szemben előnyben kell részesí ják egymást.
teni és a repülésirányító szolgálatok kötelesek
51. A Magyar Népköztársaság légterében
részére minden szükséges segítséget megadni. magyar és szovjet repülőegységek által egy
c) A gépszemélyzet a veszély elmúltát azon időben folytatott repülésekkel összefüggő gya
korlati kérdéseket (repülési napok, startidők
nal köteles jelenteni.
elosztása, együttműködési problémák stb.) —
d) Amennyiben a segítségnyújtás eredmény külön intézkedésben — a Honvédelmi Minisz
telen m aradt és a repülőgép eltűnt, a repülő térium illetékes szerve szabályozza.
gép-személyzet és az utasok mentése érdekében
52. A katonai és polgári repülések híradó,
azonnal meg kell kezdeni a repülőgép felkuta rádió-technikai, meteorológiai és egyéb bizto
tását. A kutatás és a mentés végrehajtásához sításának egységes elvi szabályozását — az
repülőgépeket (helikoptereket) is igénybe lehet érintett szervek bevonásával — a Honvédelmi
venni.
Minisztérium és a Közlekedés- és Postaügyi
e) A repülőgép felkutatásába, a mentésbe és Minisztérium illetékes szervei együttesen vég
az esemény következményeinek elhárításába a zik.
területileg illetékes honvédségi, rendőrségi, tűz
53. Az utasításban és mellékleteiben foglal
oltósági szerveket is be kell vonni.
tak módosítására javaslatokat — a szolgálati
f) Repülés közben bekövetkezett repülőese út betartásával, az érintett szervek véleménye
ményt (katasztrófát, balesetet, törést) kényszer- zése után — a Honvédelmi Minisztérium ille
leszállást. tájékozódás elvesztését a repülőgép tékes szervéhez kell felterjeszteni (megküldeni).
személyzetek és a repülésirányító szolgálatok
Az utasítás mellékleteinek cseréjére és az
azonnal kötelesek jelenteni a RISZ-nek, amely azokban foglaltak hatálytalanítására, továbbá
azt a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Köz új mellékletek kiadására és az utasításhoz tör
lekedés- és Postaügyi Minisztérium illetékes ténő csatolására, — ha azt a repülőtechnika, a
repülést irányító és biztosító eszközök korsze
vezetőjének jelenti.
rűsödése a repülés feltételeinek megváltozása
47. A repülések irányítását és ellenőrzését vagy egyéb körülmények indokolttá teszik — a
végző szolgálatok részére szükséges eszközök Közlekedés- és Postaügyi M inisztériummal tör
biztosítása a repülésben érintett valamennyi ténő egyeztetés után a Honvédelmi Miniszté
minisztérium és országos hatáskörű szerv közös rium illetékes szervének vezetője jogosult.
feladata. Ennek megfelelően az érintett szervek
54. Az utasítással (vagy annak kivonatával)
a jelen utasításban meghatározott híradó, rá el kell látni a Magyar Népköztársaság légterét
diótechnikai és meteorológiai biztosítás költsé igénybe vevő valamennyi szervet, ezek felügye
geit gazdasági terveikben kötelesek szerepel leti hatóságait, elöljáró parancsnokságait és az
összeg repülésirányító szolgálatokat.
tetni.
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55. Az utasításban foglaltakat a repülések 4. sz. OSZP rendszerek magassága az állandó
és ideiglenes repülőtereken.
tervezésével, szervezésével, összehangolásával,
végrehajtásával, irányításával, ellenőrzésével 5. sz. Állandó repülőterek gyorsítási útvona
kapcsolatban álló, valamint a repülések és a
lai.
repülések biztosításának részletes szabályait ki
6. sz. A repülőcsapatok földi célok elleni lö
dolgozó személyek rájuk vonatkozó mértékben
vészeti lőterei.
kötelesek ismerni.
7. sz. A Magyar Népköztársaság területe fe
A kiadást követően az érintett parancsnokok
lett kijelölt nemzetközi légifolyosók.
(vezetők) intézkedjenek az utasításban foglal 8. sz. Repülőgépek
repülési
magasságának
lak megvalósítására és biztosítsák az előírások
lépcsőzése.
maradéktalan betartását.
9. sz. Veszélyes, tiltott és korlátozott légterek
56.-Ez az utasítás 1974. március hó 1. napján
a Magyar Népköztársaság területe fe
lép hatályba;
lett.
ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
10. sz. Parancsok (jelzések) a határ- és sza
bálysértő repülőgépek részére és azok
— az országos légvédelmi parancsnok által
válaszjelzései.
1963-ban kiadott „Utasítás a Magyar Népköztársaság területe feletti repülések végrehajtá 11. sz. Utasítás a „KAVJOR” jelszó elrendelé
sára” című szabályzat valamint,
sére és végrehajtására.
— az országos légvédelmi parancsnok által 12. sz. Az MNK területe felett kijelölt nem
C-2291 szám alatt kiadott, 1971. november
zetközi légifolyosók, állandó és ideigle
15-én életbelépett ,,Intézkedés a Magyar Népnes repülőtérkörzetek, szovjet és cseh
köztársaság légterében végrehajtásra kerülő
szlovák berepülési körzetek, veszélyes,
repülések magasságelosztó rendszerének meg
tiltott és korlátozott légterek, tiltott
változtatására” című okmány.
határsávok.
(Térkép m éretaránya: 1 : 500 000)
Mellékletek
13. sz. Az MNK területe felett kijelölt nem
zetközi légifolyosók, Ferihegy nemzet
1. sz. A repülések és a légtér egyéb célú felközi repülőtér körzete, állandó és ideig
használásának igénylési rendje.
lenes katonai repülőterek és azok kör
2. sz. A h. lé. rendszer és a repülésirányító
zetei, szovjet és csehszlovák berepülési
szolgálatok tájékoztatásának rendje a
körzetek, OSZP rendszerek, gyorsítási
repülések igényléseiről és a végrehaj
útvonalak, tiltott határsávok.
tás tényleges adatairól.
(Térkép méretaránya: 1 : 500 000)
3. sz. A Magyar Népköztársaság területén le
Czinege Lajos vezérezredes s. k.,
vő állandó katonai, közforgalmi és köz
honvédelmi m iniszter
forgalmon kívüli repülőterek körzetei.

Kapják: Külön elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

1. sz. melléklet a 029/1973. (HKm. 9.) HM sz. utasításhoz.
(2. módosított kiadás)
TITKOS!

32

...................... sz. sokszorosított pld.

A REPÜLÉSEK ÉS A LÉGTÉR EGYÉB CÉLRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK
IGÉNYLÉSI ÉS ELŐZETES ENGEDÉLYEZÉSI RENDJE
Kivételt képeznek ez alól a készültségi eme
lések (riasztások), amelyek repülési adatait a
A Magyar Népköztársaságban minden (ka seregtest H köteles azonnal megadni az MN
tonai és polgári) szerv köteles a repülésre vagy , RISZ-nek.
a légtér egyéb célra történő igénybevételére
4. A repülés, illetve légtér igénybevételi
(továbbiakban: légtér igénybevételére) vonatko-: igénylések felterjesztési formáit, módozatait va
zó igénylését az MN RISZ-hez előzetesen fel lamennyi katonai és polgári szerv részére —
terjeszteni az alábbiak szerint:
az MN Repülő Főnökség RITKOV egyetértésé
1. A repülésre, légtér igénybevételre vonat vel — az MN RISZ-főnök határozza meg.
kozó, előzetesen felterjesztett igénylés az MN
5. Az MN RISZ-hez felterjesztésre kerülő
RISZ-hez történő beérkezés időpontjától füg repülésigényléseket az alábbi repülési kategó
gően leh et:
riákba kell sorolni: időjárás felderítés, repülő
a) Igénylés: amelyet a katonai alakulat, fegy téri (helyi) repülés, m eghatározott körzetbeni
veres testület vagy polgári szerv terjeszt fel a repülés, útvonalrepülés, átrepülés, külföldre
II—III. részben meghatározott időpontokig, az tervezett repülés.
igénylési rend szerint.
6. Valamennyi katonai alakulatnál, polgári
b) Pótigénylés: amelyet a katonai alakulat, szervnél minden egyes repülést vagy légtér
fegyveres testület vagy polgári szerv terjeszt igénybevételt konkrét időpontra (időtartamra)
het fel külön jóváhagyással a végrehajtást meg kell tervezni és igényelni.
előző napon, de legkésőbb a végrehajtás előtt 2
7. Egy repülésigénylést (légtér igénybevételi
órával.
igénylést) egy azonosítható engedélyszámon (foc) Azonnali igénylés:
lyószámon) kell felterjeszteni. Minden egyes
— amelyet az a katonai alakulat (szerv) te r | igénylésnek tartalm aznia kell a tervezett re
jeszt fel, amelyik előre nem tervezhető repülési pülés (légtér igénybevétel) végrehajtását jel
feladat azonnali végrehajtására kap utasítást,
lemző fontosabb időbeni és térbeni param éte
— amelyet legkésőbb 30 perccel a végrehaj reket.
tás megkezdése előtt a II. fejezet 12/b és 13.
Minden igényléshez — megjegyzésként —
pontjainak 2. bekezdésében felhatalmazott szer meg kell adni a végrehajtásra vonatkozó kü
vek terjeszthetnek fel.
lönleges engedélyeket, a repüléssel, légtér
|
2. Repülés vagy légtér igénybevételi igény igénybevétellel kapcsolatos egyéb kéréseket, va
lést csak az igénylő alakulat parancsnoka vagy lamint a végrehajtás biztosításához szükséges
a polgári szerv vezetője jóváhagyásával lehet kiegészítő adatokat.
felterjeszteni az MN RISZ-hez.
3.
A repülés és légtér igénybevételi igénylé
3. Pótigénylést, azonnali igénylést indokolt seket a felterjesztés előtt a jóváhagyó parancs
nokok, vezetők kötelesek ellenőrizni. Az ellen
esetben:
— katonai repülésre a seregtest REF, a őrzésnek ki kell terjednie:
— az igénylés jogosságára, a tervezésre és a
CSRPK, illetve a DHDSCS le. HPK jóváhagyá
végrehajtásra vonatkozó szabályok betartására,
sával,
— az igénylések és a repülési tervtáblák ta r
— fegyveres testület repülésére a repültető
talmi azonosságára, mennyiségi szükségességé
szerv parancsnoka (vezetője) jóváhagyásával,
— közforgalmi repülésre (az utasítás II. fe re (olyan vonatkozásban, hogy minden repülést
jezet 9—10. pontokban megnevezett hatóságok tervező szerv csak annyi és olyan jellegű igény
engedélyének birtokában) a Közlekedés- és lést jogosult felterjeszteni, amennyi a kitűzött
Postaügyi Minisztérium LRI légiforgalmi főosz cél eléréséhez szükséges),
— a légtér igénybevétel szükséges időtarta
tályvezetőjének jóváhagyásával,
mára,
térbeni param étereinek pontosságára.
— közforgalmon kívüli repülésre a repülte
tő szerv vezetője jóváhagyásával,
9.
Az MN RÍSZ a beérkezett és az illetéke
— a légtér igénybevételére az illetékes pa sek által jóváhagyott repülés és légtér igényrancsnok vagy a polgári szerv (vállalat) veze bevételi igényléseket köteles összesíteni és fel
tője jóváhagyásával lehet felterjeszteni az MN dolgozni, előzetesen koordinálni. A koordiná
lás során a repülési konfliktus (veszélyes helyRÍSZ-hez.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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zet) kialakulását előidéző repülésigényléseket —
12. Előzetes engedélynek felel meg az az en
a repülést tervező alakulattal, szervvel egyez gedélyszámon felterjesztett repülés vagy légtér
tetve — módosítani vagy törölni kell.
igénybevételi igénylés, amelyet az MN RÍSZ
tájékoztatott,
visszaigazolt. Ha egy igénylés va
A repülési konfliktus tartalm a:
lamely adatát (adatait) az MN RÍSZ módosítot
— ha két vagy több repülő szerkezet térbeni ta, akkor az azon engedélyszámon igényelt re
(vagy időbeni) elkülönítésére vonatkozó szabá pülés (légtérigénybevétel) a módosításnak meg
lyok megsértéséből, vagy
felelően engedélyezett.
— ha a biztonságos vagy a megengedett mi
13. Az igénylési rendben m eghatározott idő
nimális repülési magasság be nem tartásából, pontok vagy határidők a közép-európai (1-es)
vagy
zónaidőben vannak megadva.
— ha a repülésre nézve veszélyes légtér
igénybevételi tevékenység térbeni (vagy időbe
II. A REPÜLÉSEK IGÉNYLÉSI RENDJE
ni) elkülönítésre vonatkozó szabályok be nem
tartásából,
1. A repülésigénylések általános rendje
repülőesemény, vagy szabálysértés bekövetke
A repülésigényléseket a repülést megelőző
zésének veszélye alakul ki.
hétköznapon a következő hétköznapra, illetve a
10. Az MNK légterében tervezett, összesített közbeeső munkaszüneti napra (napokra) kell
— és előzetesen koordinált — repülés és lég felterjeszteni. Kivételt képez ez alól a KPM LRI
térigénybevételi igényléseket a tájékoztatás repülésigénylő szolgálata által felterjesztett
előtt az MN RÍSZ főnöke (helyettese, ügyeletes közforgalmi repülésekre vonatkozó m enetrend
parancsnoka) a szabályosság, a tartalm i helyes pontosítás, valamint a DHDSCS le. repülésség és a biztonságos végrehajthatóság ellenőr igénylése, amelyet mindig a következő napra
zésének igazolására, köteles aláírni.
kell felterjeszteni.
11. Az MN RÍSZ a jóváhagyott és előzetesen
2. Az MN repülő csapatok repüléseinek
engedélyezett repülésekről és légtér igénybevé
telekről köteles tájékoztatni a h. lé. rendszert, igénylése
valamint az érintett katonai alakulatokat és
A h. lé. seregtest magasabbegységei, a csa
polgári szerveket.
patrepülő magasabbegység repülést igénylő pa
A repülésvezetők, harcálláspontok (vezetési rancsnoki állománya, valamint a vezető törzsek
pontok) szolgálatai az előzetesen engedélyezett (önálló gépszemélyzetek) hajózó parancsnoki ál
és részükre tájékoztatott igényléseket a követ lománya — a repülési tervtáblák alapján össze
kező napi repülési feladatok biztonságos végre állított és jóváhagyott — repülésigényléseiket
hajtására, biztosítására történő felkészüléshez az alábbi időpontokig kötelesek felterjeszteni az
MN RISZ-hez:
kötelesek felhasználni.

MN 5229
MN 5313
MN 8300
Vezető törzsek (MN Repülő Főnökség, REBO,
h. lé. seregtest)
MN Térképészeti Intézet (önálló gépszemély
zet)
Pestvidéki Gépgyár

Hétköznapon

Pihenő- és m unkaszüneti napot megelőző
hétköznapon

13.30-ig
14.00-ig
14.30-ig

11.00-ig
11.30-ig
11.30-ig

14.3 0-ig

12.00-ig

15.00-ig
12.00-ig

12.00-ig
10.00-ig

A h. lé. magasabbegység-parancsnokok, vala
mint a csapatrepülő magasabbegység parancs
noka repülő egységeik részére — a fenti idő
pontok és az igénylések átfutási idejének figye
lembevételével — saját hatáskörükben határoz
zák meg a repülésigénylések felterjesztésének
határidejét a magasabbegységek repülésirányító
(repülő diszpécser) szolgálataihoz.

A VSZ tagállamainak az MNK területére
vagy azon át tervezett katonai repülésigénylé
seit (a h. lé. seregtestparancsnok engedélye
alapján), valamint a külföldre tervezett kato
nai repülések igényléseit — a H 162231/1974.
számú utasításban meghatározottak biztosítása
céljából — a seregtest repülő főnök (vagy he
lyettese) hagyja jóvá.

A h. lé. seregtest magasabbegységeinek — az
MN RÍSZ által előzetesen feldolgozott és ellen
őrzött — összesített repülésigényléseit hétköz
napon 16.00—16.30 között (pihenő- és m unka
szüneti napot megelőző hétköznapon 13.00—
13.30 között) a h. lé. seregtest repülő főnök
(vagy helyettese) hagyja jóvá.

A csapatrepülő magasabbegység — a repülésirányító (repülő diszpécser) szolgálata által elő
zetesen feldolgozott és ellenőrzött — összesített
repülésigényléseit — az MN RISZ-hez történő
felterjesztés időpontját figyelembe véve — a
csapatrepülő parancsnok (vagy helyettese) hagy
ja jóvá. A csapatrepülő magasabbegység össze
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sített repülésigénylését kell az MN RISZ-hez
felterjeszteni.
Ha a repülő és repülőharcászati gyakorlatok
repülési adatait (vázlatait és időgrafikonjait) a
végrehajtást megelőzően legalább 4 m unkanap
pal felterjesztették (megküldték) az MN RISZnek, akkor ezen repülések előző napi igénylése
— az MN RISZ-főnök által meghatározott —
egyszerűsített formában és tartalom mal történ
het.
Az RSZK területére (vagy azon keresztül) ter
vezett előre ismert repülések igénylését — elő
zetes engedélyezés végzett — a végrehajtás
előtt 10 nappal (minden hónap 01-én, 10-én,
20-án) kell — az MN RÍSZ útján — felterjesz
teni az MN Repülő Főnökségre. Kivételt képez
ez alól az együttműködési szerződésekben (ter
vekben) rögzített repülések igénylése.

pokat megelőző hétköznapon 14.00-ig köteles az
MN RISZ-hez felterjeszteni. (A pihenő- és m un
kaszüneti napok alatt az MNK törvényes m un
kaszüneti napjai értendők!)
A DHDSCS le. azon repülésigényléseit, ame
lyek alapján repülőgépei (helikopterei) az MNK
területéről a SZU vagy a VSZ más tagállama
területére hajtanak végre repüléseket a
H/162231/1974. számú utasítás szerint kell öszszeállítani és felterjeszteni az MN RISZ-hez.
A SZU területén települt, valam int a
CSSZSZK, LNK, és az NDK területén ideigle
nesen települt szovjet légierő azon repülés
igényléseit, amelyek az MNK területére vonat
koznak, a repülést megelőző napon 13.00-ig
kell felterjeszteni az MN RISZ-hez.

4.
3. A DHDSCS légierő repüléseinek igénylése lése

A fegyveres testületek repüléseinek igény

A fegyveres testületek repülést igénylő gép
A DHDSCS le. harcálláspont a repülést meg
előző napon — valamennyi repülő egységre vo személyzetei jóváhagyott repülésigényléseiket
natkozó — összesített repülésigénylését hétköz az alábbi időpontokig kötelesek felterjeszteni az
napokon 16.00-ig, pihenő- és munkaszüneti na MN RISZ-hez:

BM Kormányőrség
BM Légirendészet
Ezen szerveket — indokolt esetben — azon
nali repülésigénylési jog illeti meg.
5. Közforgalmi repülések igénylése
Az MNK területe felett végrehajtásra kerülő
közforgalmi repülések előzetes igénylését — az
MN RISZ-hez történő előre bejelentését — me
netrendszerű és m enetrenden kívüli repülések
szerinti csoportosításban kell végrehajtani.
a) Menetrendszerű repülések igénylése
Az MNK területe felett — az MNK és más;
országok között megkötött államközi egyezmé
nyek alapján — végrehajtásra kerülő menetrendszerű közforgalmi repülések adatainak
megadását és pontosítását a KPM LRI repülés
igénylő szolgálata az alábbiak szerint köteles
felterjeszteni az MN RISZ-hez:
— menetrendváltozás előtt legkésőbb 10 nap
pal a menetrend — repülésigénylési formának
megfelelően — feldolgozott adatait;
— m enetrend-pontosítást (adatváltozást) hét
köznapon 18.00-ig, pihenő- és munkaszüneti na
pot megelőző hétköznapon 16.30-ig'.
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Hétköznapon

Pihenő- és m unkaszüneti napot megelőző
hétköznapon

14.00-ig
14.00-ig

11.00-ig
11.00-ig

b) Menetrenden kívüli repülések igénylése
M enetrenden kívüli közforgalmi (nemzetközi)
repülések igényléseit — amennyiben a repülés
végrehajtására a jelen utasítás II. fejezet 9—10.
pontban megnevezett hatóságok az engedélyt
megadták — a KPM LRI repülésigénylő szol
gálata, hétköznap 18.00-ig, pihenő- és m unka
szüneti napot megelőző hétköznapon 16.30-ig
köteles felterjeszteni az MN RISZ-hez.
c) A KPM LRI és a MALÉV közforgalminak
nem minősíthető repüléseinek igénylése
A KPM LRI és a MALÉV közforgalminak
nem minősíthető repüléseit (pl. kiképzési, ellen
őrzési repülések, berepülések stb.) a közforgal
mon kívüli repülések igénylésére vonatkozó
rend szerint kell felterjeszteni az MN RISZhez.
6. Közforgalmon kívüli repülések igénylése
A közforgalmon kívüli repüléseket igénylő
szervek repülésigénylő (repülő diszpécser) szol
gálatai a repülést megelőző hétköznapon, az
alábbi időpontokig kötelesek — a jóváhagyott
és összesített — repülésigényléseiket felterjesz
teni az MN RISZ-hez.

3

Hétköznapon

_______

Pihenő- és m unkaszüneti napot megelőző
hétköznapon

OMSZ
12.30-ig
10.00-ig
OVH
13.00-ig
10.30-ig
MÉM RSZ
13.30-ig
11.00-ig
MHSZ
14.00-ig
11.30-ig
KPM LRI, MALÉV________________________ 14.00-ig______________ 10.00-ig_______

A katonai szervek, valamint az Országos Me
Az OMSZ és az OVH repülő szerveit — in
dokolt esetben — azonnali repülésigénylési jog teorológiai Szolgálat a nem állandó (esetenkénti)
felbocsátású meteorológiai léggömbök bejelen
illeti meg.
tését
— az igénybevételt megelőző hét
III. A LÉGTÉR EGYÉB CÉLRA TÖRTÉNŐ
köznapon
14.00-ig
IGÉNYBEVÉTELÉNEK
— pihenő- és munkaszüneti napot
megelőző hétköznapon
11.00-ig
IGÉNYLÉSI RENDJE
kötelesek az MN RISZ-hez eljuttatni.
Az MNK légterének igénybevételét mindazon
esetekben igényelni kell, amelyekre a jelen
3.
A rakétás jégesőelhárító-rendszer aktivi
utasítás I. fejezet „Általános rend elk ezésed  zálása
ben és a 14. sz. mellékletben foglaltak vonat
A rakétás jégesőelhárító-rendszer aktivizálá
koznak.
sát — jelen utasítás 14. sz. melléklete szerint —
Az MNK légterének igénybevételét tervező a rakétakilövések megkezdése előtt 30 perccel
minden katonai és polgári szerv köteles a vég kell jelenteni az MN RISZ-hez. Rakéta kilövést
rehajtást megelőzően igénylését az MN RISZ- csak az MN RÍSZ engedélyével lehet végrehaj
hez felterjeszteni az alábbiak szerint:
tani.
1. Lövészetek bejelentése (igénylése)

IV. REPÜLÉSIGÉNYLÉSEK TARTALMA
Katonai lőterek igénybevételét tervező pa
A repülésigénylések csoportosításának meg
rancsnokságok, főnökségek minden hónap 25-ig
írásban kötelesek tájékoztatni az MN RISZ-t a felelően egy repülésigénylés a következőket
lőtereken a következő hónapra tervezett lövé kell hogy tartalmazza:
szeteikről. A lőterek havi igénybevételének ter
1. Katonai repülésigénylés tartalma
vét a seregtesttörzsek összesítik és ezt az öszszesített és jóváhagyott tervet kell az MN RISZ- I
Időjárás felderítésre: alakulat, a fel- és lenek megküldeni. A tájékoztatásnak tartalm az
nia kell a LEPKE típusú lőszerrel történő lövé | szállás tervezett időpontja, a repülés jellege, a
I repülés sebessége (előre kidolgozott és felterszeteket is.
!jesztett — állandó — útvonalak esetében), ta r
A Diósgyőri Gépgyár csengősi lőterére vonat talék repülőterek, hír- és FRISZ-eszközök fel
kozó igényléseket 10 naponként (dekádonként) sorolását a repülési startidőre.
kell felterjeszteni az MN RISZ-hez. A dekádok
Repülőtéri (helyi) repülésre: a startidő kez
a tárgyhónap 01—10., 11—20., 21—31. közötti dési és befejezési időpontja, a repülésvezető 3
napokat tartalmazzák. A lövészetek igénylését számjegyű indexszáma, a repülés jellege, az
írásban, a dekád előtt 5 nappal kell megadni. időjárási viszonyok (a repülési tervtáblák szeAmennyiben a tájékoztatásban megadottak | rint), maximális repülési magasság a repülőtér
tól eltérő igénybevétel válik szükségessé arról i (repülési) körzetben.
— a lövészet előtt legkésőbb 24 órával — táv
Meghatározott körzetben történő repülésre:
beszélőn tájékoztatni kell az MN RISZ-t.
j (pl. RHGY-körzet, ÖL, földi célok elleni tevé! kenység körzete, teherkidobási körzet stb.) a te
2. Meteorológiai léggömbök felbocsátásának vékenység kezdeti-befejezési időpontja, a lőtéri
bejelentése (igénylése)
(dobási) repülésvezető 3 számjegyű indexszáma,
a körzet jele vagy határai, a körzet igénybevé
A Ne 100-as vagy nagyobb m éretű meteoro telének minimális és maximális magassága, a
lógiai léggömbök felbocsátási tervét — az MN repülés jellege, a repülés időjárási viszonya.
légvédelmi és repülő felügyelő 04 1974. (HKm. j Ütvonalrepülésre: a fel- és leszállás terve1.) számú intézkedése értelmében — előzetesen í!zett időpontja, a repülés jellege, a repülés időmeg kell küldeni az MN RISZ-nek.
!járási viszonya, a repülés útvonala (forduló-, ilAz Országos Meteorológiai Szolgálat a meteo . lelve töréspontokkal), sebessége, magassága.
rológiai léggömbök állandó felbocsátási tervét
Megjegyzés:
évente adja meg és ez mindaddig érvényben
— Egy engedélyszámon kell igényelni egy
marad, ameddig új felbocsátási tervet nem ter
Iadott útvonal (azonos repülési param éterekkel
jeszt fel.
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történő) többszöri végrehajtását a tervezett idő
pontok feltüntetésével.
— ..Állandó” jellegű (változatlan fordulópon
tú) útvonalak, amelyek a h. rt. rendszer és a
repülésirányító (repülő diszpécser) szolgálatok
által ismertek, előre kiadott engedélyszámok
kal igényelhetőek. Ebben az esetben a repülés
útvonalát nem kell feltüntetni.
— Több repülési tervtáblán (többféle időjá
rási viszony mellett) tervezett azonos útvonala
kat csak akkor kell a különböző időjárási vi
szonyok szerint külön-külön igényelni, ha a
felszállási időpontok különbözőek.
— Az azonos útvonalakat azonos engedélyszámon kell megadni a különböző időjárási vi
szonyok szerint készített rcpülésigényléseken.
Az ilyen útvonalak adatait csak egyszer kell a
napi repülésigénylésekben feltüntetni.
— Változó profilú vagy sebességű útvonal
vagy átrepülést útvonalszakaszonként feltünte
tett repülési adatokkal kell igényelni.
Aírepülésre: a felszállás és leszállás tervezett
időpontja, a repülőgép vezetők 3 számjegyű in
dexszámai, a repülőgépek típusa, mennyisége,
a repülés jellege, a repülés időjárási minimu
ma, a repülés útvonala (forduló-, illetve törés
pontjai), magassága, sebessége.
Külföldre tervezett repülésre: a repülés idő
pontja, a repülés célja, a gépszemélyzet pa
rancsnokának neve, 5 számjegyű indexszáma,
illetve a hívóneve (rádión és távírón) a repülő
gépek típusa, darabszáma, a gépszemélyzet idő
járási minimuma, a fel- és leszállás ideje, a re
pülés útvonala (a fel- és leszálló-repülőtérrel) a
közbeeső leszálló-repülőterek és azokról terve
zett felszállás ideje, a repülés profilja, magas
sága, sebessége, a tartalék repülőterek, vala
mint a repülési viszonyokat és a szükséges rádió- és fénytechnikai biztosító eszközöket (a re
pülőtér adat jegyzék-számát vagy megnevezését,
a ,.pont” számát, az eszközök egyezményes
megjelölését és a szükséges működtetési időt).
Szállító repülőgépeknél az előzőeken kívül
még a repülőgép lajstromszámát és a repülőgép
rádiólokációs felismerő berendezésének esetle
ges hiányát is meg kell adni.
2. Közforgalmi repülésigénylés tartalma
A repülőgép nemzeti hovatartozása, típusa,
azonosító jele, a felszállás helyének (repülőtér)
megnevezése, a felszállás (indulás) tervezett
időpontja, az MNK állam határa átrepülésének
helye (a nemzetközi légikapu száma) és a le
szállás helyének (repülőtér) megnevezése.
3. A közforgalmon kívüli repülésigénylés tar
talma
Repülőtéri (helyi) repülésre: a repülőtér (fel
szállóhely) megnevezése, a startidő kezdési és
befejezési időpontja, a repülésvezető neve, a
repülés jellege, a repülés időjárási viszonya, a
repülőgépek, helikopterek típusa és mennyisé
ge, a repülés maximális magassága, a startidő
tartalék repülőtere.
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Megjegyzés: a mezőgazdasági m unkarepülés
is helyi repülésnek értendő.
Útvonal- és átrepülésre: a repülésvezető ne
ve (startidőn kívüli repüléskor), a repülőszer
kezet hovatartozása, a repülőgép- (helikopter-)
vezető hívóneve (neve), a repülőgépek (heli
kopterek) típusa, darabszáma, a fel- és leszál
lás időpontja, a repülés jellege, a repülés időjá
rási viszonya (minimuma), a repülés útvonala (a
fel- és leszálló repülőterekkel — leszállóhelyek
kel), magassága, sebessége.
V. A LÉGTÉR
IGÉNYBEVÉTELI IGÉNYLÉS TARTALMA
A légtér igénybevétel igénylésének ta rtal
maznia kell az igénybevétel (felbocsátás) he
lyét, az igénybevétel körzetét, napját, az igénybevétel (felbocsátás) kezdési időpontját — perc
pontossággal — a légtér igénybevételre (felbo
csátásra) tervezett eszközök (léggömbök, rádió
szondák, rakéták) mennyiségét, típusát, a légtér
igénybevétel (valószínű vagy számított) magas
ságát és a légtér igénybevétel befejezési idő
pontját.
VI. A REPÜLÉSEK
ÉS A LÉGTÉR IGÉNYBEVÉTELI
IGÉNYLÉSEK FELDOLGOZÁSA
Az igénylések feldolgozásának munkafolya
mata összetevődik:
— az igénylés tartalm i, formai ellenőrzésé
ből,
— a koordináló m unkatérkép megrajzolásá
ból,
— a koordinálás végrehajtásából,
— a konfliktus-vizsgálatból,
— a szükséges igénylés-módosításokból,
— az összesített repülési terv elkészítéséből
és jóváhagyásából.
1.
zése

Az igénylések tartalmi és formai ellenőr
^

A katonai és polgári repülésirányító (repülő
diszpécser) szolgálatok:
a) A repülést tervezőktől (igénylőktől) átvett
igénylési könyv alapján kötelesek ellenőrizni a
tervezett repülések szabályosságát, a szükséges
adatok meglétét.
b) Összeállítani és elkészíteni — az igénylési
rendben meghatározott csoportosításban és a
meghatározott formában — a repülésigénylést.
c) Ellenőrizni az elkészített repülésigénylés
tartalm i és formai helyességét.
Az MN RÍSZ repüléstervező alosztálya kö
teles :
— a beérkezett repülésigényléseket nyilván
tartásba venni, dekódolni, tartalm i és formai
szabályosságukat ellenőrizni,
— az igényelt repülési körzeteket, légtér
igénybevételi körzeteket, valam int az útvonal és
átrepülések adatait a koordináló m unkatérké
pen — a lehető legpontosabban — ábrázolni,
5

— a légtér igénybevétel adatait nyilvántar
tani, tartalm i és formai szabályosságát ellen
őrizni, valamint a napi repülések koordinálási
folyamatába bedolgozni.

más „idegen” repülésekről, légtér igénybevéte
lekről (a várható légihelyzetről), más alakula
tok, szervek repüléseinek biztosításában reájuk
háruló feladatokról.

2. A repülések előzetes koordinálása
Az MNK területére igényelt repüléseket és
légtér igénybevételeket az MN RÍSZ repülés
tervező alosztálya összesíti (a magasabbegységek repülésirányító [repülő diszpécser] szolgá
latai alárendeltjeik vonatkozásában ugyanezt
kötelesek végrehajtani), előzetesen koordinálja
a repülési terveket, jóváhagyásra és tájékozta
tásra előkészíti az alábbiak szerint:
— a repülési terveken és a koordináló m un
katérképen megjelöli a koordinálást igénylő re
püléseket,
— a szabályokat megsértő igényléseket törli,
— végrehajtja a repülések koordinálását a
konfliktushelyzetek felderítésével, az azokat
előidéző repülési adatok módosításával,
— a pótigényléseket (amelyek 19.00-ig be
érkeztek) felveszi és bedolgozza a repülés öszszesített tervébe,
— kijelöli a koordinálás szempontjából meg
különböztetett fontosságú repüléseket mind a
repülési terveken, mind a munkatérképen.
3. A repülésigénylések módosítása
A repülési konfliktust előidézhető repülések
adatainak módosítását az MN RÍSZ repüléster
vező alosztály vezetője (MN RÍSZ ügyeletes pa
rancsnoka) lehetőleg a repülést tervező alaku
lattal (szervvel) egyeztetve végezze. A módosí
tott adatokat be kell dolgozni a repülési tervbe.
Vitás esetekben (repülési feladatok időrendi,
fontossági sorolásakor, vagy más indokolt eset
ben) kérni kell a döntésre jogosult parancsnok
(seregtest REF, CSRPK stb.) intézkedését.
4. Az összesített repülési terv jóváhagyatása
Az MN RÍSZ repüléstervező alosztálya a re
pülési tervek ellenőrzésével és feldolgozásával
összeállítja a másnapi repülési tervet és a re
pülések, légtér igénybevételek munkatérképét.
Elkészíti a külföldre (külföldről) tervezett re
pülések tervét. Az így elkészített repülési ter
vek közül a h. lé. seregtest repüléseit, valamint
a külföldre (külföldről) tervezett repülések ter
vét a seregtest repülő főnökkel kell jóváha
gyatni.
Az MNK területén tervezett másnapi repü
lések és légtér igénybevételek összesített és fel
dolgozott tervét az MN RÍSZ főnöke (ügyeletes
parancsnoka) a szabályosság és a biztonságos
végrehajthatóság igazolására köteles aláírni.
A tájékoztatásra előkészített repülési tervnek
tartalmaznia kell a repüléseknek és légtér
igénybevételeknek minden olyan adatát, ame
lyek alapján a repülést végrehajtó szervek (ala
kulatok) tudomást szereznek az engedélyezett
repüléseikről, a repülési körzetükben tervezett
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VII. ELŐZETES ENGEDÉLYEZÉS
RENDJE.
t á jé k o z t a t á s a jó v á h a g y o t t

REPÜLÉS ÉS LÉGTÉR IGÉNYBEVÉTELI
IGÉNYLÉSEKRŐL
1. A jóváhagyott igényléseket — az MN RÍSZ
repüléstervező alosztálya — a repülést meg
előző napon 22.00-ig köteles megadni, vissza
igazolni minden érintett alakulatnak, szervnek.
Kivételt képez ez alól a külföldre (külföldről)
tervezett repülések adatainak tájékoztatása,
amelyeket azonnal (az engedélyező harcállás
pont [ok] értesítése után), de legkésőbb a vég
rehajtás előtt 2 órával kell megadni a repülé
sekben érintett alakulatoknak, szerveknek.
Ugyancsak azonnal kell tájékoztatni az érintet
teket az „azonnali” és a „pótigénylések” ada
tairól.
2. A h. lé. rendszer zavarmentes tevékeny
ségének és az MNK légterében végrehajtásra
kerülő repülések biztonságos végrehajtási fel
tételeinek biztosítása érdekében a következő
napra tervezett és jóváhagyott repülések ada
tairól az MN RISZ-nek a repülésirányító (re
pülő diszpécser) szolgálatok útján tájékoztatnia
kell:
— a h . rt. csapatok főőrsét, ezredőrseit és ki
segítő ezredőrseit,
— DHDSCS le. harcálláspont repülésirányító
(repülő diszpécser) szolgálatát,
— a repülések biztonságos végrehajtásának
biztosításában érintett valamennyi katonai re
pülésvezetői szolgálatot, repülésirányító csopor
tot (harcálláspontot) és polgári repülésvezetőt a
tevékenységi, irányítási és együttműködési kör
zetükre vonatkozó mértékben és a reájuk há
ruló feladatok végrehajtásához szükséges rész
letességgel.
3. A katenaL és polgári repülésirányító (re
pülő diszpécser) szolgálatoknak a rendelkezé
sükre bocsátott repülési és légtér igénybevételi
tervek alapján kell felkészülni az engedélye
zett repülésekkel és légtér igénybevételekkel
kapcsolatos tájékoztatásra, működési körzetük
ben várható légi helyzet pontosítására.
4. A DHDSCS le. harcálláspont köteles az
MN RÍSZ által tájékoztatott repülési terveket
azonnal — de legkésőbb a repülések, légtér
igénybevételek megkezdése előtt 2 órával — a
repülő magasabbegységek, egységek harcállás
pontjaihoz (repülésirányító szolgálataihoz) to
vábbítani.
Megjegyzés: A repülésigénylések felterjeszté
sének és tájékoztatásának rendjét tartalm azó
ábra a melléklet 7. oldalán található.

REPÜLÉSIGÉNYLÉSEK FELTERJESZTÉSÉNEK ÉS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK
R E N D J E .
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Készült: 2 példányban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 4 lap
Itsz: 2702/1982.
Stsz: 172
Kapják: külön elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

2. sz. melléklet a 029.1973. (HKm. 9.) HM sz. utasításhoz.
(2. módosított kiadás)
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A HONI LÉGVÉDELMI RENDSZER
ÉS A REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ (REPÜLŐ DISZPÉCSER) SZOLGÁLATOK
TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE
A REPÜLÉS ÉS A LÉGTÉRIGÉNYBEVÉTEL V É G R E H A JT Á S Á N A K
TÉNYLEGES ADATAIRÓL
1.
Tájékoztatás rendje a repülésvégrehajtá
sának tényleges adatairól
A repülés megkezdése előtt és végrehajtása
kor a repülő egységek repülésvezető csoportjai,
a polgári repülő szervek repülésvezető szolgála
tai (ahol nincsenek ilyen szolgálatok szervezve
ott a repülésvezetők vagy más erre a feladatra
kijelölt és kiképzett személyek) kötelesek — a
meghatározott időnormákon belül — a repülésirányító (repülő diszpécser) szolgálatok útján
(ahol nincs ilyen szolgálat ott közvetlenül) az
MN RISZ-től (-nek) a felszállási engedélyeket
megkérni, a repülés végrehajtásának tényleges
adatait jelenteni.
A repülést (repülési napot, startidőt) megkez
deni, illetve bármilyen repülési gyakorlatra
(feladatra) felszállni csak felszállási engedély
birtokában lehet.
A felszállási engedélyt — az előzetes enge
dély birtokában — az engedélyszámra hivatkoz
va kell a felszállás előtt 45 perccel az MN RISZtől megkérni.
Kivételt képeznek ez alól:
— a repülés megszakítását követő újrakez
dések, ha az időpontok előzőleg az MN RISZszel pontosítva lettek,
— az MN készültségi repülései, amelyek ada
tait a riasztással egy időben kell jelenteni,
— az azonnali repülésigénylésű repülések,
amelyekre az igényléssel együtt kell a felszál
lási engedélyt megkérni, valamint
— a közforgalmi repülések.
Felszállási engedély kérésekor — a kialakult
légihelyzetnek megfelelően — az MN RÍSZ kö
teles a kért repülést elkülönítési (repülésbizton
sági) szempontból a többi repülésekhez koordi
nálni, szükség esetén a repülés param étereit
térben vagy időben módosítani.
A felszállási engedély a megadott időponttól
számított 45 percig érvényes. Ezen időn belül
a repülést — az adott engedélyszámon — meg
kell kezdeni, ellenkező esetben a felszállási en
gedély érvényét veszti.
Egy repülés végrehajtásának — kezdési —
időpontja indokolt esetben a felszállási enge
dély érvényességi idején belül módosítható. A
kezdési időpont módosítását az MN RÍSZ ügye
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letes parancsnoktól kell kérni és az ő utasítása
szerint kell eljárni.
Az MN RÍSZ és alárendelt szolgálatai kötele
sek a repülés végrehajtás adatait nyilvántartani
és időben megadni a h. rt. harcálláspontoknak,
valamint a repülések biztonságos végrehajtásá
nak biztosításában érintett valamennyi repülés
vezetőnek, harcálláspontnak, irányító pontnak.
A repülésirányító (repülő diszpécser) szolgá
latok a repülési adatok nyilvántartását és tájé
koztatását differenciáltan kell, hogy végrehajt
sák az alábbiak szerint:
— Az egység, a magasabbegység repülésirá
nyító (repülő diszpécser) szolgálatoknak csak. a
saját egységeik repülési adatait, valam int a
repülőtér körzetükre (tevékenységi körzetükre)
vonatkozó más repülések adatait kell nyilván
tartani és azokról tájékoztatást adni.
— A polgári repülő szervek diszpécser szol
gálatainak saját szerveik repülési adatait, vala
mint a működési (repülőtéri, munkarepülési)
körzetükre vonatkozó más repülések adatait
kell nyilvántartani és azokról tájékoztatást
adni.
Az MN RISZ-nek a repülési adatok nyilván
tartását és továbbítását az alábbiak szerint kell
végezni:
— -a repülések végrehajtásakor nyilván kell
tartania és továbbítania kell az érintettekhez
a repülőtéri (munkakörzeti) repülések megkez
désének és befejezésének adatait, a több repü
lőtér körzetét érintő repülések adatait, a köz
forgalmi repülések adatait, a külföldre (-ről)
történő repülések adatait, valam int a fontosabb
(különösen fontos, fokozott biztonságú, különle
ges engedélyhez kötött) repülések és a repülés
megszakítások adatait,
— szükség esetén a repülések (startidők) be
fejezése után 1 órán belül el kell végeznie a
repülési naplókban a végrehajtott repülések
tényleges adatainak pontosítását úgy, hogy az
maradéktalanul kielégítse az MNK légterében
végrehajtott valamennyi repülésre vonatkozó
dokumentációs követelményeket. A nyilvántar
tás adatait, azok felterjesztésének rendjét a re
pülésirányító (repülő diszpécser) szolgálatok és
az MN RÍSZ részére részleteiben az MN RÍSZ
főnöke határozza meg.

1

pülőgépvezetők index-számát, a repülőgépek tí
pusát, darabszámát a felszállást követően és a
leszállás időpontját, a leszállás után azonnal.

Az MN RÍSZ és alárendelt szolgálatai kötele
sek a repülések tényleges adatairól szóló tájé
koztatást mindazon vezetési és irányító pontok
nak (repülésvezetőknek, harcálláspontoknak)
megadni amelyeket az 1. sz. melléklet VII. rész
2. pontban meghatároz.

4. A légtérigénybevétel tényleges adataira
vonatkozó jelentés tartalma, a jelentések idő
pontja

2. Tájékoztatás rendje a légtérigénybevétel
A légtérigénybevétel tényleges adatait akkor
tényleges adatairól
kell az MN RISZ-nek jelenteni ha a tevékeny
A légtérigénybevétel napján a lövészetek ség eltér a 2. pontban meghatározottaktól.
A légtérigénybevétel tényleges adataira vo
megkezdését, a léggömbök és rádiószondák fel
bocsátását vagy más eszközök légtérbe ju ttatá natkozó jelentés az engedélyszámon kívül tar
sát az előzőleg (előző napon) az MN RISZ-hez talmazza :
felterjesztett igénylésben (igénybevételi vagy
a) a tevékenység megkezdésének és befejezé
felbocsátási tervben) feltüntetett és az MN sének időpontját a kezdés és befejezés után
RÍSZ által jóváhagyott időpontokban szabad azonnal,
végrehajtani.
b) a tevékenység 45 percnél hosszabb ideig
A légtérigénybevétel tényleges időpontját tartó szüneteit (ideiglenes befejezést) annak el
(-jait) és adatait az igénybevevő szervek csak rendelését követően azonnal,
c) ha a szünet (ideiglenes befejezés) bejelen
akkor kötelesek jelenteni az MN RISZ-nek, ha
az igénylésben feltüntetett és jóváhagyott idő tésekor a tevékenység újrakezdésének időpont
ponttól az eltérés 5 percnél több. Ekkor meg ját egyeztették, csak. a kezdési időpontot kell
kell kérni az (ugyanarra a napra vonatkozó) újra jelenteni.
igénybevétel új időpontját, vagy be kell jelen
5. A tényleges adatjelentések időnormái
teni a feladat törlését.
A repülést vagy a légtér igénybevételét vég
Az MN RÍSZ a légtérigénybevétel tényleges
rehajtó
alakulatok (szervek) parancsnokai (ve
adatainak tájékoztatását a repülés tényleges
adatairól szóló tájékoztatás rendjének megfele zetői) kötelesek biztosítani, hogy:
— a repüléssel kapcsolatos adat jelentés a re
lően köteles végezni.
pülésvezetőtől az MN RISZ-hez a fel- illetve
3. A repülés tényleges adataira vonatkozó leszállás tényleges időpontjától számított kettő
percen belül megérkezzen,
jelentés tartalma, a jelentések időpontja
— a légtérigénybevétellel kapcsolatos adat
A repülés tényleges adataira vonatkozó je jelentés az MN RISZ-hez a tevékenység kez
lentés az engedélyszámon kívül tartalmazza:
dési, illetve befejezési időpontjától számított
a) a repülési nap (startidő) és minden önálló három percen belül megérkezzen.
engedély számú feladat megkezdését és befeje
Az adattovábbítás időnormái az MN RISZ-re
zését, a kezdés, illetve befejezés időpontját kö is vonatkoznak.
vetően azonnal,
A tényleges adatjelentés késleltetése, vagy
b) a repülési nap (startidő) és minden önálló elmulasztása fegyelmi, illetve szabálysértési —
engedélyszámú feladat végrehajtásának 45 ebből eredő repülőesemény bekövetkezése ese
percnél hosszabb ideig tartó szünetét (ideigle tén — büntetőjogi eljárást von maga után.
nes befejezését) annak elrendelését követően
Megjegyzés:
azonnal,
A repülések végrehajtásának tényleges adatai
c) a repülőtéri (helyi) repülések kivételével tájékoztatásának rendjét tartalm azó ábra a
a repülőgépek felszállásának időpontját, a r e - , melléklet 3. oldalán található.
j

j
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TÁJÉKOZTATÁS RENDJE A REPÜLÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK TÉNYLEGES
ADATAIRÓL.
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Készült: 2 pld.-ban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy pld.: 2 lap
Itsz.: 2702/1982.
Stsz.: 173
Kapják: külön elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN LEVŐ ÁLLANDÓ
KATONAI, KÖZFORGALMI ÉS KÖZFORGALMON KÍVÜLI REPÜLŐTEREK KÖRZETEI
Sármellék repülőtér (DHDSCS)
K örzete:
Debrecen repülőtér (DHDSCS)
Zalalövő — Csömödér — Szülök — Somogy
Körzete:
sárd — Badacsonytomaj — Boba — Pecöl —
Polgár — Váncsod — Vámospércs —
Nyír (valamen
G ersekarát — Zalalövő helységek
nyi kizárva) által határolt terület.
pilis — Nyíregyháza — Tiszaeszlár — Polgár
helységek (valamennyi kizárva) által határolt
Szentkirály szabad ja — Börgönd repülőtér-cso
terület.
mópont (MN)
Megjegyzés:
K örzete:
A repülőtér a szocialista államok közforgalmi
Bánd — Vászoly — Kapoly — Cece — Na
polgári repülőgépei részére kitérő (tartalék)
dap — Moharakodó vá. — Iszkaszentgyörgy
repülőtér.
— Csór — K ádárta — Bánd helységek (vala
mennyi kizárva) által határolt terület.
Kalocsa repülőtér (DHDSCS)
Szolnok repülőtér (MN)
Körzete:
Györköny — Bár — Vaskút — Bácsalmás — K örzete:
Jászalsószentgyörgy — Tiszakürt — Kunágo
Kiskunhalas — Soltvadkert — Kiskőrös —
ta — Okány — Ecsegfalva — Turkeve —
Akasztó — Györköny helységek (valamennyi
Szapárfalu — Füleki psz. vá. — Sarud —
kizárva) által határolt terület.
Jászapáti — Jászalsószentgyörgy helységek
Kecskemét repülőtér (MN)
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
Körzete:
Taszár repülőtér (MN)
Lajosmizse — Csórva — Maroslelle — K un
K örzete:
ágota — Tiszakürt — Jászalsószentgyörgy —
Badacsonytomaj — Somogysárd — Szülök —
Megyespele vá. — Lajosmizse helységek (va
Harkány — Boly — Somberek — Pálfa —
lamennyi kizárva) által határolt terület.
Kapoly — Vászoly — Badacsonytomaj hely
ségek (valamennyi kizárva) által határolt te
Kunmadaras repülőtér (DHDSCS)
rület.
K örzete:
Sarud — Füleki psz. vá. — Ecsegfalva — Tököl- — . Kiskunlacháza repülőtér-csomópont
Okány — Váncsod — Polgár — Mezőcsát (DHDSCS)
— Borsodivánka — Sarud helységek (vala K örzete:
mennyi kizárva) által határolt terület.
Naszály — Balinka — Nadap — Cece —
Györköny
— Akasztó — Orgovány — Ke
Mezőkövesd repülőtér (MN)
rekegyháza — Budaörs — Kesztölc — Na
Körzete:
szály helységek (valamennyi kizárva) által
határolt terület.
Nagylóc — Jászjákóhalma — Jászapáti —
Kömlő — Borsodivánka — Mezőcsát — Ti Repülési körzetek:
szaeszlár — Szalonna — Sáta — Mátranovák
A Magyar Népköztársaság területe felett a
— Nagylóc helységek (valamennyi kizárva)
Csehszlovák
Néphadsereg és a Magyar Néphad
által határolt terület.
sereg vezérkari főnökei által jóváhagyott egyez
mény alapján a Csehszlovák Néphadsereg re
Pápa repülőtér (MN)
pülőgépei rendszeresen végezhetnek repülése
K örzete:
ket a következő körzetekben:
Porpác — Boba — Badacsonytomaj — Vá
Balassagyarmat — Gyöngyös — H ajdúhad
szoly — Herend — Zirc — B alinka— Mocsa ház — Nyíregyháza — Záhony helységek (va
Bacsa — Hédervár — Dőr — Himód — Por
lamennyi kizárva) által határolt körzetben
pác helységek (valamennyi kizárva) által ha
hangsebességnél kisebb sebességű útvonalre
püléseket.
tárolt terület.
1. Állandó katonai repülőterek.
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Balassagyarmat — Bátor — Sajószentpéter
— Drenk helységek (valamennyi kizárva) ál
tal határolt körzetben hangsebességnél na
gyobb sebességű útvonalrepüléseket 13 000 m
és nagyobb magasságokon.
Putnok — Tokaj — Sátoraljaújhely helysé
gek (valamennyi kizárva) által határolt kör
zetben 3000 m éternél kisebb magasságokon
leszállás kiszámítására.
A Magyar Népköztársaság területe felett a
Szovjetunió Fegyveres Erőinek vezérkari főnö
ke és a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke
által jóváhagyott egyezmény alapján, a Szov
jetunió területén települt szovjet fegyveres erők
repülőgépei rendszeresen végezhetnek repülé
seket a következő körzetekben:
Mátyus — Nyíregyháza — Váll aj helységek
(valamennyi kizárva) által határolt körzetben,
minden magasságon és 11 000 m felett hangsebességnél nagyobb sebességgel.
Nagykereki — Vámospércs — Nyíregyháza —
Vállaj helységek (valamennyi kizárva) által
határolt körzetben 11 000 m éternél nagyobb
magasságokon, minden sebességgel.
2. Ideiglenes katonai repülőterek.
Balatonkiliti repülőtér (MN)
Körzete:
Balatonszárszó — Várong — Belecska — Balatonszabadi-Sóstó vá. — Balatonszárszó helységek (valamennyi kizárva) által határolt te
rület.

Tápiószentmárton repülőtér (DHDSCS)
Körzete:
Pánd — Kecskéscsárda vá. — Zagyvarékas
— Jászladány — Jászfelsőszentgyörgy —
Pánd helységek (valamennyi kizárva) által
határolt terület.
Megjegyzés:
Az ideiglenes katonai repülőtereket használó
alakulatok az ideiglenes repülőterek körzeté
ben és azok OSZP-rendszerében 3000 m éter
magasságig végezhetnek repüléseket. Más re
pülőgépek az ideiglenes repülőterek körzeteit
és OSZP-rendszereit — ha azokban repülések
folynak
csak 4000 m éteren és annál na
gyobb magasságokon keresztezhetik.
3. Közforgalmi repülőtér
Ferihegy nemzetközi repülőtér (KPM)
Körzete:
Pilisvörösvár — Budaörs — Dabas — Albertirsa — Jászberény — Lőrinci — Vác —
Pilisvörösvár helységek által határolt terület.
A repülőtérkörzet magassága H7G0 = 10 050
méterig terjed.
Katonai és közforgalmon kívüli repülőgépek
a repülőtér körzetét H7G0 = 11 000 m éternél ki
sebb magasságokon csak különösen indokolt
esetben keresztezhetik! Az ilyen repüléseket az
MN RISZ-nél előzetesen igényelni kell. Az MN
j RÍSZ a repüléseket köteles egyeztetni útvonal,
magasság és időpont szerint az LRI közelkörzeti
irányító szolgálatával.
A repülőtér körzetét csak az LRI (Ferihegy
nemzetközi repülőtér) közelkörzeti irányító szol
gálatával létesített kétoldalú rádióösszeköttetés
esetén lehet keresztezni!
Az LRI közelkörzeti irányító szolgálat állan
dó hívóneve: Budapest Approach (BudapestEprocs), 18. csatorna, 121.1 MHz.

Berettyóújfalu — Földes repülőtér-csomópont
(DHDSCS)
Körzete:
Karcag — Ecsegfalva — Füzesgyarmat —
Váncsod — Derecske — Hajdúszoboszló —
Karcag helységek (valamennyi kizárva) által
határolt terület.
4. Közforgalmon kívüli repülőterek
Csákvár repülőtér (DHDSCS)
Bánréve
(OMSZ)
Körzete:
Bakonycsernye — Nádasladány — V értes- Körzete:
Ózd — Sata '— Sajógalgóc — Kelemér —
acsa — Vértessomló — Bakonycsernye hely
ségek (valamennyi kizárva) által határolt te- í Ózd helységek (valamennyi kizárva) által ha
tárolt terület.
rület.
Békéscsaba (MHSZ)
Kenyeri repülőtér (MN)
Körzete:
Körzete :
Murony vá. — Üjkígyós — Gyula — Doboz
Zsedény vá. — Bejcgyertyános — Somlószöl— Békés — Murony vá. helységek (vala
lős — Szil — Cirák — Zsedény vá. helységek
mennyi kizárva) által határolt terület.
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
Budaörs — Farkashegy — Hárm ashatárhegy re
Orosháza repülőtér (MN)
pülőtér-csomópont (MHSZ)
Körzete:
Szegvár — Hódmezővásárhely — Földeák — Körzete:
Perbál — Etyek — Sóskút — Nagytétény —
Pusztaföldvár — Kisszénás vá. — Szegvár
Budaörs K 1,5 km — Hárm ashatárhegy —
helységek (valamennyi kizárva) által határolt
Perbál helységek (Hármashatárhegy kivételé
terület.
vel valamennyi kizárva) által határolt terület.
Tapolca repülőtér (DHDSCS)
Dunakeszi
(MHSZ)
Körzete:
Tűrje — Sávoly — Lengyeltóti — Halimba JKörzete:
— Tűrje helységek (valamennyi kizárva) á l - ! Budakalász — Rákospalota ÉK-i kijárat —
Szada — Galgaguta — Ösagárd — Vác —
tál határolt terület.
j
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Szentendre — Budakalász helységek (vala Nyíregyháza (MÉM Főiskola)
mennyi kizárva) által határolt terület.
Körzete:
Nagycserkesz — Császárszállás vá. — Apagy
Dunaújváros (MHSZ)
—
Székely — Kemecse — Kótaj — NyírszölKörzete:
lős — Nagycserkesz helységek (valamennyi
Mezőfalva — Előszállás — Dunaegyháza —
kizárva) által határolt terület.
Dunavecse — Nagy vény im — Mezőfalva A repülőtéren állandó jellegű repülőüzemet
helységek (valamennyi kizárva) által határolt folytat a MÉM Főiskola.
terület.
Öcsény (RSZ)
Gödöllő (MHSZ)
Körzete:
Körzete:
Mözs — Sárpilis — Érsekcsanád — Dusnok
Mogyoród — Kerepes — Isaszeg — Aszód —
— Mözs helységek (valamennyi kizárva) ál
Szada — Mogyoród helységek (valamennyi ki
tal határolt terület.
zárva) által határolt terület.
Pér (MHSZ)
Hajdúszoboszló (MHSZ)
Körzete:
Körzete:
Győrszabadhegy — Győrszentmárton — Me
zőőrs — Bana — Győrszabadhegy helységek
Hajdúszoboszló 300°, 8 km — Bojár-Hollós
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
— Kaba — Ebes — Hajdúszoboszió 300°, 8
km helységek (valamennyi kizárva) által ha Pogány (KPM)
tárolt terület.
Körzete:
A repülőtér ideiglenesen nem üzemel.
Pellérd — Szava — Vokány — Hásságy —
Kaposvár (RSZ)
Pellérd helységek (valamennyi kizárva) által
határolt terület.
Körzete:
Mezőcsokonya — Kiskorpád — Gige — Szen Szolnok (MHSZ)
na — Várda — Mezőcsokonya helységek (va Körzete:
lamennyi kizárva) által határolt terület.
Abony — Jászkaraj enő — Szandaszöllős —
Kecskéd (MHSZ)
Zagyvarékas — Abony helységek (valamenynyi kizárva) által határolt terület.
Körzete :
Szombathely
(MHSZ)
Császár — Pusztavám — Várgesztes — Felsőgalla — Tata — Kocs — Császár helységek Körzete:
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
Lukácsháza — Kisunyom — Vasszécsény —
Kenderes (RSZ)
Porpác — Acsád — Lukácsháza helységek
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
Körzete:
Megjegyzés:
Szapárfalu — Túrkeve — Ecsegfalva — Fü
leki psz. vá. — Szapárfalu helységek (vala
A nemzetközi légifolyosók alatt és Ferihegy
mennyi kizárva) által határolt terület.
közforgalmi repülőtér körzetében fekvő közfor
galmon kívüli repülőterekről végrehajtásra ke
Újszeged (MHSZ)
rülő repülések közforgalmi repülésekkel történő
Körzete:
összehangolását a KPM Légügyi Főosztálya
Csórva — Kiskundorozsma — Balástya — (Légügyi Hatóság) szabályozza, a repülőtér kör
Csolyóspálos — Csórva helységek (valameny- zetére és a nemzetközi légifolyosók használatá
ra előírt általános rend figyelembevételével.
nyi kizárva) által határolt terület.
Azokon a közforgalmon kívüli repülőtereken,
Kiskunfélegyháza (MHSZ)
amelyek katonai repülőterek körzetében he
Körzete:
lyezkednek el, a katonai és közforgalmon *kíKunszállás — Galambos vá. — Pálmonostor vüli repülések végrehajtását a repülési helyzet
— Gátér — Borsihalom — Kunszállás hely figyelembevételével az MN RÍSZ koordinálja.
Az együttes közforgalmi és közforgalmon kí
ségek (valamennyi kizárva) által határolt te
vüli repülésekre vonatkozó együttműködési, re
rület.
pülésbiztonsági előírásokat az érintett közfor
Miskolc (MHSZ)
galmi, közforgalmon kívüli és katonai repülő
Körzete:
terek használati utasításában fel kell tüntetni.
A közforgalmi és közforgalmon kívüli repü
Borsodszirák — Sajóbábony — Alsózsolca —
Gesztely — Űjcsalános — Szikszó — Borsod lőterek használati utasítását — a HM illetékes
szirák helységek (valamennyi kizárva) által szervével történő egyeztetés után — a KPM
Légügyi Főosztálya hagyja jóvá.
határolt terület.
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Készült: 2 példányban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 2 lap
Itsz: 2702/1982.
Stsz: 174
Kapják: külön elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

4

. sz. melléklet a 029 1973. (IIKm. 9.) HM sz. utasításhoz.
(2. módosított kiadás)

TITKOS!

sz. sokszorosított pld.

OSZP RENDSZEREK MAGASSÁGA
AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES REPÜLŐTEREKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Debrecen
Ferihegy
Kalocsa
Kecskemét
Kiskunlacháza
Kunmadaras
Mezőkövesd
Pápa
Sármellék
Szentkirályszabadja
Szolnok
Taszár
Tököl
Balatonkiliti
Berettyóújfalu
Börgönd
Csákvár
Földes
Kenyeri
Orosháza
Tapolca
Tápiószentmárton

repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren
repülőtéren

3000
3000
3000
3000
3000
4000
3000
3000
3000
2000
3000
4000
3000
3000
3000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

b) Az OSZP rendszerek magasságának meg
változtatása bármelyik repülőtéren — repülésbiztonsági okokból — szigorúan tilos!
Kivételt képeznek: Szolnok és Kunmadaras
repülőterek, amelyek OSZP rendszerének ma
gasságát csökkenteni kell, amikor Mezőkövesd
repülőtérről gyorsítási feladatot hajtanak végre.
Ilyenkor Szolnok repülőtér OSZP rendszerének
magassága 2000 méter, Kunmadaras repülőtéré
3000 méter, mind az 1., mind a 2. számú OSZP
rendszerben történő repüléskor.
c) Taszár repülőtér 2. számú OSZP rendsze
rének magassága 3000 méter. A rendszerben
kihelyezett önálló irányadó rádióállomás felhasználása nélkül repülni tilos!
Kecskemét repülőtér 2. számú OSZP rend
szerének magassága 2000 méter. A rendszer
ben csak rádiólokációs ellenőrzés mellett lehet
repüléseket végrehajtani. A rendszert más re
pülőegységekhez tartozó repülőgépszemélyzetek
nem használhatják.
Szolnok repülőtér 2. számú OSZP rendsze
rének magassága 900 méter.
Az OSZP rendszerek felhasználásának szabályai
Szentkirályszabadja repülőtér OSZP rendsze
rében felhőáttöréskor a visszafordulást 1000
a) A térképmellékletben meghatározott OSZPméter magasságon kell megkezdeni és a rend
rendszerek vázlatai azokra a repülőgép típu szer magasságára (2000 méter) történő felemel
sokra vonatkoznak, amelyek műszer szerinti se kedést forduló közben kell végrehajtani.
bessége a leszálló irányon történő süllyedéskor
d) Kenyeri és Tapolca repülőterek OSZP
500 km ó és a leszállás kiszámítását „számított
rendszerében
repülést végrehajtani, amikor Sár
elhajlási szög” (SZESZ) módszerrel hajtják vég
mellék
vagy
Pápa
(vagy mindkettő) repülőterek
re. (Kivételt képeznek Börgönd, Szentkirály
szabadja és Szolnok repülőterek, melyek OSZP ŐSZE rendszerében repüléseket hajtanak vég
rendszerénél 450 km ó műszer sebesség van re, tilos!
Kenyeri és Tapolca repülőterek OSZP rend
figyelembe véve.)
szerében egy időben repüléseket végrehajtani
Azoknál a repülőgépeknél amelyek 500 km/ó csak a repülést szervező parancsnokok adatműszer szerinti sebességnél kisebb sebességgel egyeztetése után lehet.
süllyednek a leszálló irányon és a leszállás ki
e) Balatonkiliti és Csákvár repülőterek OSZP
számítását nem „számított elhajlási szög” rendszerében egy időben repüléseket végrehaj
(SZESZ) módszerrel hajtják végre, az OSZP tani tilos!
rendszerre megadott magasságokat, felhőáttöBalatonkiliti és Csákvár repülőterek OSZP
rési és süllyedési irányokat kötelezően figye rendszerében repülést végrehajtani Szentkirály
lembe kell venni.
szabadja repülőtér OSZP rendszerében történő
Ezen repülőgépek OSZP rendszerben történő repüléssel egy időben tilos!
Börgönd repülőtér OSZP rendszerében repü
repülésének rendjét — az adott repülőgépekre
meghatározott leszállás kiszámítási eljárások lést végrehajtani, amikor Szentkirályszabadja
figyelembevételével — a repülőtér használati és Csákvár repülőterek OSZP rendszerében re
püléseket hajtanak végre, tilos!
utasításokban kell meghatározni.
f) Csákvár repülőtér OSZP rendszerében re
Ferihegy nemzetközi repülőtér részére meg
határozott OSZP leszállás kiszámítási vázlat pülést végrehajtani Tököl és Kiskunlacháza re
csak harci repülőgépekkel történő leszállás ki pülőterek OSZP rendszerében történő repülé
sekkel egy időben tilos!
számítása esetére vonatkozik.
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g) Tököl és Kiskunlacháza repülőterek OSZP
rendszerében egy időben repüléseket végrehaj
tani tilos!
h) Kalocsa repülőtér OSZP rendszerében re
pülést végrehajtani Kiskunlacháza repülőtér 2.
sz. OSZP rendszerében történő repülésekkel
egy időben tilos!
i) Tápiószentmárton repülőtér OSZP rendsze
rében repülést végrehajtani Kecskemét, Mező
kövesd vagy Szolnok repülőterek OSZP rend
szerében történő repülésekkel egy időben tilos!

minden esetben a — leszállóiránytól függetle
nül — a repülőtértől ÉK-re kell felépíteni,
i
j) Földes és Berettyóújfalu repülőterek OSZP
rendszerében repüléseket végrehajtani Debre
cen repülőtér OSZP rendszerében történő re
j püléssel egy időben tilos!
Földes és Berettyóújfalu repülőterek OSZP
rendszerében egy időben repüléseket végrehaj
tani tilos!
Földes és Orosháza repülőterek OSZP rend
szerében repüléseket egy időben végrehajtani
tilos!
Minden állandó és ideiglenes repülőtér OSZP
Tápiószentmárton repülőtér OSZP rendszeré
rendszerében
végrehajtott repülés esetén a
ben történő repüléskor Ferihegy nemzetközi re
visszafordulást
egységesen 2000 méter magas
pülőtér körzetébe az MN RÍSZ előzetes enge
ságon kell elkezdeni, amennyiben a jelen utasí
délye nélkül berepülni tilos!
tásban másképpen nincs szabályozva. Az emel
Tápiószentmárton repülőtérről felszálló repü kedést MIG-21 típusú repülőgéppel 900 km ó
lőgépek a repülőtér körzetének azon részét, valóságos és 20 m,mp függőleges sebességgel
amely Ferihegy nemzetközi repülőtér körzeté kell végrehajtani.
Az OSZP rendszerek vázlatát a térkép mel
ben helyezkedik el, 500 méternél nagyobb ma
gasságon nem használhatják. Az iskolakört léklet tartalmazza.

Készült: 2 pld.-ban
Sokszorosítva:-300 pld.-ban
Egy példány: 1 lap
Itsz.: 2702 1982
Stsz.: 305
Kapják: külön elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

5. számú melléklet a 029 1973. (HKm. 9.) HM számú utasításhoz
Sokszorosítva: 300 pld.-ban

TITKOS !

s

...................... számú
okszorosított példány

Ál l a n d ó r e p ü l ő t e r e k g y o r s ít á s i ú t v o n a l a i
G y u la h á z a

-

Pusztaföldvár útvonalszaka
1. Debrecen
1 1 000 m vagy nagyobb magasságon
szon
Debrecen — Mátészalka (balforduló) — Pusz
Mezőberény légterében.
taföldvár (jobbforduló) — Debrecen.
b) Pusztaföldvár—Szolnok útvonalszakaszon
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
4000 m magasságon, vízszintes repüléssel,
amikor Kecskemét, Kunmadaras és Mezőkö
Szolnok légterében.
vesd repülőterekről nem hajtanak végre
gyorsítási feladatot.
4. Mezőkövesd
Az útvonalat használó repülőgépek a 2. sz.
Mezőkövesd — Polgár — Gyulaháza (jobb
légifolyosót keresztezhetik:
forduló) — Pusztaföldvár (jobbforduló) —
a) Mátészalka—Csanádapáca útvonalszaka
Jászkisér — Mezőkövesd.
szon 11 000 m vagy nagyobb magasságon
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
Mezőberény légterében.
amikor
Tököl (Kiskunlacháza), Kecskemét,
b) Csanádapáca—Debrecen útvonalszakaszon
Kunmadaras
és Debrecen repülőterekről
11 000 m és nagyobb magasságon Gyoma
nem hajtanak végre gyorsítási feladatot.
légterében.
Az útvonalat használó repülőgépek az 1. sz.
2. Kecskemét
és a 2. számú légifolyosót keresztezhetik:
Kecskemét — Alattyán (jobbforduló) —• Űja) Az 1. számú légifolyosót felszállás után
szentmargita (balforduló) — Tiszadada (jobb
2000 m-ig történő folyamatos emelkedésforduló) — Kállósemjén — Puszatföldvár
- sel. (Polgár átrepülése maximálisan 2000
(jobbforduló) — Kecskemét.
m magasságon történhet).
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
b) A 2. számú légifolyosót Gyulaháza—Pusz
amikor Tököl (Kiskunlacháza) Mezőkövesd,
taföldvár útvonalszakaszon 11 000 m vagy
Kunmadaras és Debrecen repülőterekről nem
nagyobb magasságon Mezőberény légteré
hajtanak végre gyorsítási feladatot. Az útvo
ben, Pusztaföldvár—Jászapáti útvonalsza
nalat használó repülőgépek a 2. és 1. sz.
kaszon 4000 m magasságon, vízszintes re
légifolyosót keresztezhetik:
püléssel Szajol légterében.
a 2. sz. légifolyosót
a) Kecskemét—Alattyán útvonalszakaszon 5. Pápa
Pápa—Szerecseny—Tiszasas (jobbforduló) —
3000 és 4000 m közötti magasságokon TáSármellék (jobbforduló) — Pápa.
piószentgyörgy légterében. (Alattyán átrepülése maximálisan 4000 m magasságon
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
történhet.)
amikor Sármellék és Taszár repülőterekről
b) Kállósemjén—Pusztaföldvár útvonalszaka
nem hajtanak végre gyorsítási feladatot.
szon 11 000 m vagy nagyobb magasságo
Az útvonalat használó repülőgépek a 4. és
kon Mezőberény légterében.
3. számú légifolyosót keresztezhetik:
az 1. sz. légifolyosót
a) A 4. számú légifolyosót Pápa—Szerecseny
c) Űjszentmargita—Tiszadada—Kállósemjén
—Tiszasas útvonalszakaszon 9000 m vagy
útvonalszakaszon 11 000 m és nagyobb
nagyobb magasságon Pusztaszabolcs légte
magasságon Tiszadada és Csermely légte
rében.
rében.
b) A 3. számú légifolyosót Pápa—Szerecseny
—Tiszasas útvonalszakaszon 11 000 m vagy
3. Kunmadaras
nagyobb magasságon Kecskemét légteré
Kunmadaras — Etyek — Gyulaháza (jobb
ben.
forduló) — Pusztaföldvár (jobbforduló) —
c) A 3. és 4. számú légifolyosót Tiszasas—
Szolnok (jobbforduló) — Kunmadaras.
Sármellék útvonalszakaszon 11 000 m vagy
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
nagyobb magasságon Szánk és Karád lég
amikor Tököl (Kiskunlacháza) Kecskemét,
terében.
Mezőkövesd és Debrecen repülőterekről nem
6. Sármellék
hajtanak végre gyorsítási feladatot.
Sármellék—K utas—Kiskőrös (balforduló) —
Az útvonalat használó repülőgépek a 2. sz.
Pápa (balforduló) — Bögöte -— Sármellék.
légifolyosót keresztezhetik:
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Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani
amikor Kecskemét, Mezőkövesd és K unm a
amikor Pápa és Taszár repülőterekről nem
daras repülőterekről nem hajtanak végre
hajtanak végre gyorsítási feladatot.
gyorsítási feladatot.
Az útvonalat használó repülőgépek a 4. sz.
légifolyosót keresztezhetik:
Az útvonalat használó repülőgépek az 5., ü.,
a) Sármellék—Kutas útvonalszakaszon 4000
1., 2. és 3. sz. légifolyosókat keresztezhetik:
m-ig történő folyamatos emelkedéssel Vése
a) Az 5. és 6. számú légifolyosót Tököl (Kis
légterében. A gyorsítási útvonalat használó
kunlacháza) — Szár — Felsőgalla — Hérepülőgépeknek Taszár repülőtér körzetét
reg — Kösd útvonalszakaszon 2450, 2750
— ha ott repülés folyik — legalább 5000 m
és 3050 m-es magasságokon.
magasságon kell átrepülni.
b) Az 1. és 2. számú légifolyosókat Encs—
b) Kiskőrös—Pápa útvonalszakaszon 11 000
Mindszent útvonalszakaszon 11 000 m és
m vagy nagyobb magasságon Seregélyes
nagyobb magasságon Tokaj légterében.
légterében.
c) A 3. számú légifolyosót Mindszent—Tököl
. Taszár
(Kiskunlacháza) útvonalszakaszon 3950 men, vízszintes repüléssel, Bugac légteré
Taszár — Dombóvár — Kistelek (balforduló)
ben.
— Pápa (balforduló) — Taszár.
A
repülőterek gyorsítási útvonala — a m in
Az útvonalon repülést lehet végrehajtani,
denkori
repülési feladatoknak megfelelően —
amikor Pápa és Sármellék repülőterekről
rövidíthető az egyes útvonalszakaszok hosszá
nem hajtanak végre gyorsítási feladatot.
Az útvonalat használó repülőgépek a 3. és nak csökkentésével, azonban a légifolyosók ke
resztezésére előírt korlátozások ilyen esetek
4. légifolyosót keresztezhetik:
ben is érvényesek.
A gyorsítási útvonalakon végrehajtásra ke
a) A 3. számú légifolyosót Taszár—Kistelek
útvonalszakaszon Kiskunmajsa, Kistelek— rülő légicél elfogásakor a légifolyosók keresz
Pápa útvonalszakaszon Kecskemét légteré tezésére előírt korlátozások az elfogó vadászok
ra nem vonatkoznak, ha azok repülése megbíz
ben, 11 000 m és nagyobb magasságon.
b) A 4. számú légifolyosót Kistelek—Pápa hatóan ellenőrizhető elsődleges rádiólokációs
útvonalszakaszon 11 000 m és nagyobb adatok alapján, valamint ha a vadászirányító
magasságon Seregélyes légterében, vala pont kétoldali összeköttetést ta rt fenn a repü
m int Pápa—Taszár útvonalszakaszon 4000 lőgépvezetővel.
Mivel a kijelölt gyorsítási útvonalak keresz
m vagy kisebb magasságon Látrány légte
tezik egymást, ezért azok felhasználását a Ma
rében.
gyar Néphadsereg repülőcsapatai és a DHDSCS
. Tököl—Kiskunlacháza
légiereje között a Honvédelmi Minisztérium il
Tököl (Kiskunlacháza) — Szár (jobbforduló) letékes szerve és a Magyar Népköztársaság te
— Encs (jobbforduló) — Mindszent (jobbfor rületén ideiglenesen állomásozó szovjet csapa
tok légierejének parancsnoka szabályozza.
duló) — Tököl (Kiskunlacháza).
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6. sz. melléklet a 029/1973. (HKm. 9.) HM sz. utasításhoz.
(2. módosított kiadás)

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

TITKOS!

A REPÜLŐCSAPATOK FÖLDI CÉLOK ELLENI LÖVÉSZETI-BOMBAVETÉSI LŐ TEREI
ÉS DESZANT (TEHER) DOBÁSI KÖ R Z E T E
Földi célok elleni lövészeti lőterek:
Nagyiván
Körzetének határai:
Tiszaderzs — Füleki psz. vá. — Karcagi psz.
vá. — Püspökladány vá. — Nádudvar — Tisza
derzs helységek (valamennyi kizárva) által
határolt terület.
Tiszaújfalu
Körzetének határai:
Feketefalu — Petőfiszállás — Csanytelek —
Magyartés — Szelevény — Tiszakürt — Fe
ketefalu helységek (valamennyi kizárva) általt határolt terület.
Kunszentmiklós
Körzetének határai:
Makád — Dunavecse — Kunadacs — Középpeszér — Apaj — Makád helységek (vala
mennyi kizárva) által határolt terület.
Nagyvázsony
Körzetének határai:
Devecser — Káptalantóti — Tihany — Veszp
rém — Városlőd — Devecser helységek (va
lamennyi kizárva) által határolt terület.
A lőtér ideiglenesen nem működik.
A lövészeti feladatok végrehajtásakor a lőte
rek körzetét veszélyes légtérnek kell tekinteni,
amelyet az igényelt magasság felett legalább
600 méter szintkülönbséggel (a következő ma
gassági lépcsőn) szabad átrepülni.

Nádudvar — Máta vá. — Tiszaőrs helységek
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
A bombavetés végrehajtható H = 0—10 000
méterig.
A bombavetési feladatok végrehajtásakor a
körzetet veszélyes légtérnek kell tekinteni,
amelyet a bombavetési magasság felett legalább
1000 m éter szintkülönbséggel (a következő ma
gassági lépcsőn) szabad átrepülni.

Deszant (teher) dobási körzet:
Nagyvázsony
Célterület:
Nagyvázsony ÉK 5 km középpontú (Ész. 47°
01' Kh. 17° 44') 2,5 km xl,5 km-es terület.
Körzetének határai:
Városlőd — Fonyód — Karád — Veszprém
Ny 2 km — Városlőd helységek (valamennyi
kizárva) által határolt terület.
A deszant (teher) dobási feladatok végrehaj
tásakor a célterület feletti légteret veszélyes
légtérnek kell tekinteni.
Az MN RÍSZ az MN 8300 repülésirányító
(repülő diszpécser) szolgálat kérésére a dobási
feladat tényleges megkezdése előtt egy órával:
— a dobási körzetben az igényelt (dobási és
várakozási) magassághoz viszonyítva (a magas
sági lépcsőzés szabályai szerint) koordinálja
más légi járm űvek repüléseit,
— a célterület középpontjától m ért 2,5 km-es
sugarú körön belül, az igényelt dobási magas
Bombavetési lőtér:
ság alatt tiltsa meg minden más légi járm ű re
Nagyiván
pülését.
Körzetének határai:
A dobási feladat befejezése után a kiadott
Tiszaőrs — Karcag — Püspökladány vá. — tilalm akat azonnal fel kell oldani.

Készült: 2 pld.-ban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 1 lap
Itsz.: 2702 1982.
Stsz.: 176
Kapják: külön elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

7. sz. melléklet a 029/1973. (HKm. 9.) HM sz. utasításhoz.
(2. módosított kiadás)
TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETE FELETTKIJELÖLT
NEMZETKÖZI LÉGIFOLYOSÓ
K
A Magyar Népköztársaság légterében
megA légifolyosó tengelye:
határozott nemzetközi légifolyosók az alábbiak: Tápiósáp ÉNY 5 km
1. számú nemzetközi légifolyosó:
Budapest—Moszkva
A légifolyosó nemzetközi jelzése: R-22
A légifolyosó tengelye:
Tápiósáp ÉNY 5 km
(Ész. 47° 29' 36", Kh. 19° 27'
S a jó h i d v é g K jik m ^
>^
^ ^
Malaja Dobrony
(Ész. 48 28
, Kh. 22 22
Be- és kilépőkapu:
Tiszaszentmárton
(Ész. 48° 24'
, Kh. 22° 16'
.
.
2. szamu nemzetközi legifolyoso: '
^ ,
Budapest—Bukarest
A légifolyosó nemzetközi jelzése: G -l
A légifolyosó tengelye:
Tápiósáp ÉNY 5 km
(Ész. 47° 29' 36", Kh. 19° 27'
Békés ÉNY 5 km
(Ész. 46° 48'
, Kh. 21° 04'
Arad NY 10 km
(Ész. 46“ 11, Kh. 21° 20'
Be- és kilépőkapu:
Dombegyháza D 5 km
(Ész. 46° 18'
, Kh. 21° 09'
2 A. számú nemzetközi légifolyosó:
_ ,
,
Budapest—Bukarest
A légifolyosó nemzetközi jelzése: A-39W
A légifolyosó tengelye:
Tápiósáp ÉNY 5 km
(Ész. 47° 29' 36", Kh. 19° 27'
Békés ÉNY 5 km
(Esz. 46° 48'
, Kh. 21° 04'
Kőrösnagyharsány DK 4 km
(Ész. 46° 59'
, Kh. 21° 40
)
Be- és kilépőkapu:
Kőrösnagyharsány DK 4 km
(Ész. 46° 59'
, Kh. 21° 40'
3. számú nemzetközi légifolyosó:
Budapest—Belgrád
A légifolyosó nemzetközi jelzése: A-4
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Bugac
(g sz 46o 4(r 42" Kh. 19° 41' 06")—
Kelebia
(Ész. 46° 11'
, Kh. 19° 36'
)—
Be- és kilépőkapu:
)—
Kelebia
(Ész. 46“ 11'
, Kh. 19° 36'
).
4. számú nemzetközi légifolyosó:
)
Budapest—Róma
A légifolyosó nemzetközi jelzése: R-22
A légifolyosó tengelye:
).
Tápiósáp ÉNY 5 km
(Ész. v47° 29'36", Kh. ’19° 27'
)— '
Adánd
(Ész. 46° 51'
, Kh. 18° 08'
)—
Iharos
(Ész. 46° 20'
, Kh. 17° 06'
)—
Be- és kilépőkapu:
)—
Gyékényes
(Ész 4fi° 15'
Kh 16° 57'
^
)—
(^sz. 4b
, Kh. lb ).
5. számú nemzetközi légifolyosó:
)B u d apest-B écs
A légifolyosó nemzetközi jelzése: G -l
^ légifolyosó tengelye:
).
Tápiósáp ÉNY 5 km
(Ész. 47° 29 36", Kh. 19° 27
)—
Győr DK 5 km
(Ész 47° 40'
Kh 17° 44'
)________
Hegyeshalom NY 4 km
(Ész. 47° 55
, Kh. 17° 06
)
Be- és kilépőkapu:
)—
Hegyeshalom NY 4 km
(Ész. 47° 55'
, Kh. 17° 06'
).
)—
5/A. számú nemzetközi légifolyosó:
Budapest—Bécs (NY-európai tranzit légiforgalom)
A légifolyosó nemzetközi jelzése: G-4
).
A légifolyosó tengelye:
Tap.osap ENY S^km ^ ^
^
^ ^
^
Győr DK 5 km
(Ész. 47° 40'
, Kh. 17° 44'

)—

Jánossomorja DNY 6 km
(Térképen: Pusztasomorja)
(Ész. 47° 46'
, Kh. 17° 04'
Be- és kilépőkapu: ...
Jánossomorja DNY 6 km
(Ész. 47° 46'
, Kh. 17° 04'
6. számú nemzetközi légifolyosó:
Budapest—Prága
A légifolyosó nemzetközi jelzése: A-4
A légifolyosó tengelye:
Tápiósáp ÉNY 5 km
(Ész. 47° 29' 36", Kh. 19° 27'
Esztergom
(Ész. 47° 47'
, Kh. 18° 44'
Be- és kilépőkapu:
Esztergom
(Ész. 47° 47'
, Kh. 18° 44'

)—

).

)—
)—

).

7/8. számú nemzetközi légifolyosó:
Sollenau (Ausztria)—Arad (Románia)
Az MNK légterén leszállás nélkül átrepülő
nyugat- és délkelet-európai légiforgalom részé
re korlátozott jelleggel m egnyitott nemzetközi
légifolyosó.
A légifolyosó nemzetközi jelzése: G-4S/UG-4S
A légifolyosó tengelye:
Sollenau
(Ész. 47° 52' 30", Kh. 16° 17' 24")—
Ádánd
(Ész. 46° 51'
, Kh. 18° 08'
)—
Bugac
(Ész. 46° 40'
, Kh. 19° 41' 06")—
Arad
(Ész. 46° 10' 54", Kh. 21° 11' 18")—
Be- és kilépőkapu:
7. számú:
Sopron ÉNY 5 km
(Ész. 47° 44' 24", Kh. 16° 33'
)
8. számú:
Mezőhegyes KÉK 10 km
(Ész. 46° 16' 30", Kh. 20° 55'
).
Kassa—Sajóhidvég nemzetközi útvonal:
Kassa — Sajóhidvég
A nemzetközi útvonalat csak csehszlovák és
magyar lajstromjelű repülőgépek vehetik igény
be.
A légi útvonal tengelye:
Kassa repülőtér TIRÁ — Sajóhidvég VOR;
NDB
A Magyar Népköztársaság területe, felett ki
jelölt nemzetközi légifolyosók szélessége egysé
gesen 20 km.
A nemzetközi légifolyosókban a repülőgépek
nek az alább felsorolt rádiónavigációs pontok
felett lehet várakozni:
1. számú nemzetközi légifolyosóban:
Sajóhidvég K 3 km
(Ész. 48° 00'
, Kh. 21° 00'
)
2
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|2. számú nemzetközi légifolyosóban:
Békés ÉNY 5 km
(Ész. 46° 48'
, Kh. 21° 04'
)
3. számú nemzetközi légifolyosóban:
Bugac
(Ész. 46° 40'
, Kh. 19° 41' 06")
4. számú nemzetközi légifolyosóban:
Ádánd
(Ész. 46° 51'
, Kh. 18° 08'
)
5. számú nemzetközi légifolyosóban:
Győr DK 5 km
(Ész. 47° 40'
, Kh. 17° 44'
)
A várakozásra hozott elhatározást az LRI ú t
vonal-irányító központ ügyeletes csoportveze
tője köteles közölni az MN RÍSZ ügyeletes pa
rancsnokával. A várakozási eljárás során a re
pülőgép a légifolyosót nem hagyhatja el.
Az MN RÍSZ köteles az érintett repülésirá
nyító szolgálatokat a várakozásról tájékoztatni.
A nemzetközi légifolyosók felhasználásának
szabályai
A Magyar Népköztársaság területe felett ki
jelölt nemzetközi légifolyosókban a repüléseket
az 1200 m étertől kezdődő magassági lépcsőkön
lehet végrehajtani.
A katonai és polgári repülések azonos körzet
ben történő egyidejű végrehajtásának időszaká
ban az MN RÍSZ ügyeletes parancsnoka köteles
elrendelni a nemzetközi légifolyosók magasság
tartom ányának megosztását az alábbiak szerint:
1. számú nemzetközi légifolyosóban
Ferihegy repülőtér körzethatárától az állam
határig nemzetközi repülés céljára igénybevehető iránymagasságok a 4250 m éterrel kezdődő
és a 10 Ó50 m éterrel végződő magassági lép
csők. Ebben az időszakban kis sebességű repü
lőgépek részére az 1500 és 1850 méteres ma
gassági lépcsők használatát kell biztosítani.
Kis sebességű gépek repülésekor az MN RÍSZ
Jászberény—Lőrinci terepszakasz, illetve Sajó
hidvég rádiónavigációs pont átrepülésének szá
m ított idejét köteles megadni Mezőkövesd re 
pülőtér repülésirányító szolgálatának.
A magasságelosztást el kell rendelni:
a) 4250 méter alatti magasságtartományban,
amikor
— Mezőkövesd repülőtéren az iskolakörtől el
térő repüléseket hajtanak végre,
— a repülőtérre más alakulatok repülőgépeit
kell fogadni,
— a repülőtér tartalék repülőtérnek van ki
jelölve,
b) 10 050 m éter feletti magassági tartom ány
ban, amikor
— Tököl (Kiskunlacháza) vagy Kecskemét
repülőtérről gyorsított feladatot hajtanak végre,
— a repülési feladatok szükségessé teszik.
Megjegyzés:
Amíg a Szovjetunió nem tér át az ICAO
(Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) m a
gasságelosztó rendszerére, addig a Magyar Nép

A magasságelosztást el kell rendelni:
a) 4900 m éter alatti magassági tartom ány
ban, amikor
— Kecskemét repülőtéren — a légtérrepülés
kivételével — az iskolakörtől eltérő jellegű re 
püléseket hajtanak végre,
— Kiskunlacháza repülőtéren OSZP-rendszerben hajtanak végre repüléseket,
— Tököl (Kiskunlacháza) repülőtérről gyorsí
tási feladatot hajtanak végre,
— Kecskemét repülőtérre más alakulatok re
pülőgépeit kell fogadni,
— Kecskemét repülőtér tartalék repülőtér
nek van kijelölve.
b) 10 050 m éter feletti magassági tartom ány
2. és 2/A. számú nemzetközi légifolyosóban
ban, amikor
— Taszár vagy Pápa repülőterekről gyorsí
Ferihegy repülőtér körzethatárától az állam
határig nemzetközi repülés céljára igénybe ve tási feladatot hajtanak végre,
— a repülési feladatok szükségessé teszik.
hető iránymagasságok a 4900 m éterrel kezdődő
és a 10 050 m éterrel végződő magassági lépcsők.
4. számú nemzetközi légifolyosóban
Ebben az időszakban kis sebességű repülőgépek
Ferihegy repülőtér körzethatárától az állam
részére az 1500 és 1850 méteres magassági lép
határig nemzetközi repülés céljára igénybe ve
csők használatát kell biztosítani.
Kis sebességű gépek repülésekor az MN RÍSZ hető iránymagasságok a 4900 m éterrel kezdődő
Jászberény—Albertirsa terepszakasz, illetve Bé és 10 050 m éterrel (illetve 8250 méterrel) vég
kés rádiónavigációs pont átrepülésének számí ződő magassági lépcsők. Ebben az időszakban
tott idejét köteles megadni Kecskemét, Szolnok, kis sebességű repülőgépek részére az 1500 és
Tápiószentmárton, Orosháza repülőterek repü 1850 méteres magassági lépcsők használatát kell
biztosítani.
lésirányító szolgálatainak.
Kis sebességű gépek repülésekor az MN RÍSZ
A magasságelosztást el kell rendelni:
Dabas—Budaörs terepszakasz és Ádánd rádió
a) 4900 m éter alatti magassági tartom ány navigációs pont átrepülésének számított idejét
ban, amikor
köteles megadni Tököl (Kiskunlacháza), Szent— Kunmadaras, illetve Tápiószentmárton, királyszabadja, Taszár, Pápa, Sármellék, Bör
Földes, Orosháza repülőtereken, vagy azok va gönd, Balatonkiliti, Tapolca és Csákvár repülő
lamelyikén az iskolakörtől eltérő repüléseket terek repülésirányító szolgálatainak.
hajtanak végre,
A magasságelosztást el kell rendelni:
— a repülőterekre más alakulatok repülő
a) 4900 m éter alatti magassági tartományban,
gépeit kell fogadni,
amikor
— a fenti repülőterek közül egy vagy több
— Tököl (Kiskunlacháza), Taszár, Pápa, Sár
tartalék repülőtérként van kijelölve,
— Mezőkövesd repülőtérről gyorsítási felada mellék, Szentkirályszabadja, Börgönd, Balaton
kiliti és Tapolca repülőterekről (azok valame
tot hajtanak végre,
lyikéről)
az iskolakörtől eltérő repüléseket h aj
— Kecskemét repülőtéren — a légtérrepülés
kivételével — az iskolakörtől eltérő jellegű re tanak végre,
— a felsorolt repülőtereken (azok valamelyi
püléseket hajtanak végre.
kén) más alakulatok repülőgépét kell fogadni,
b) 10 050 m éter feletti magassági tartom ány
— a felsorolt repülőterek (azok valamelyike)
ban, amikor
tartalék repülőtérnek vannak kijelölve.
— Tököl (Kiskunlacháza), Mezőkövesd, Kecs
b) 8250 m feletti magassági tartom ányban,
kemét, Kunmadaras, Debrecen repülőterekről amikor Pápa repülőtérről gyorsítási feladatot
gyorsítási feladatot hajtanak végre,
hajtanak végre.
— a repülési feladat szükségessé teszi.
c) 10 050 m éter feletti magassági tartom ány
3. számú nemzetközi légifolyosóban
ban, amikor
Ferihegy repülőtér körzethatárától az állam
— Taszár, Sármellék repülőterekről gyorsítá
határig nemzetközi repülés céljára igénybe ve si feladatot hajtanak végre,
hető iránymagasságok a 4900 m éterrel kezdődő
— a repülési feladatok szükségessé teszik.
és a 10 050 m éterrel végződő magassági lépcsők.
5. és 5/A. számú nemzetközi légifolyosókban
Ebben az időszakban kis sebességű repülőgépek
részére az 1500 és 1850 méteres magassági lép
Ferihegy repülőtér körzethatárától az állam
csők használatát kell biztosítani.
határig nemzetközi repülés céljára igénybe ve
Kis sebességű gépek repülésekor az MN RÍSZ hető iránymagasságok a 3950 m éterrel kezdődő
Albertirsa—Dabas terepszakasz, illetve Kelebia és a 10 050 m éterrel végződő magassági lépcsők.
jelentő pont átrepülésének számított idejét kö Ebben az időszakban kis sebességű gépek repü
teles megadni Kecskemét, Tököl (Kiskunlachá lését az MN RÍSZ koordinálja a repülési hely
za) repülőterek repülésirányító szolgálatainak. zet függvényében.
köztársaságból a Szovjetunióba történő közfor
galmi és katonai repülések végrehajtásakor, a
határ elérése előtt 3 perccel meg kell kezdeni
a berepüléshez engedélyezett magassági lépcső
re való emelkedést, vagy süllyedést.
A Szovjetunióból a Magyar Népköztársaság
ba történő közforgalmi és katonai repülések
végrehajtásakor a határ átrepülése után 3 per
cen belül végre kell hajtani az engedélyezett
magasságú lépcsőre való emelkedést, vagy sülylyedést.
A Szovjetuniónak az ICAO magasságelosztó
rendszerére történő áttérésével egyidejűleg a
megjegyzésben foglaltak automatikusan hatá
lyukat vesztik.
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Kis sebességű gépek repülésekor az MN RÍSZ
Budaörs—Pilisvörösvár terepszakasz és Győr
rádiónavigációs pont, illetve Hegyeshalom je
lentő pont és Győr rádiónavigációs pont átre
pülésének számított idejét köteles megadni Pá
pa, Tököl, (Kiskunlacháza), Kenyeri és Csákvár
repülőterek repülésirányító szolgálatainak.
A magasságelosztást el kell rendelni:
a) 3950 méter alatti magassági tartományban,
amikor
— Pápa, Tököl (Kiskunlacháza) és Csákvár
repülőterekről (azok valamelyikéről) az iskola
körtől eltérő repüléseket hajtanak végre,
— a felsorolt repülőtereken (azok valamelyi
kén) más alakulatok repülőgépeit kell fogadni,
— a felsorolt repülőterek (azok valamelyike)
tartalék repülőtérnek vannak kijelölve.
b) 10 050 m éter feletti magassági tartom ány
ban, amikor
— a repülési feladatok szükségessé teszik.

b) Az a) pontban meghatározott időpontokon
kívül a légifolyosó igénybe vehető olyan ese
tekben is, amikor a katonai repülések a légifo
lyosó igénybevételét lehetővé, a nemzetközi lé
giforgalmi repülések intenzitása pedig szüksé
gessé teszi.
c) Amennyiben a légifolyosó igénybevétele a
b) pont alapján történik, minden repülőgép re
pülésére külön kell engedélyt kérni az MN
RÍSZ ügyeletes parancsnokától.
Az LRI útvonalirányító központ ügyeletes
csoportvezetője a légifolyosó igénybevételére
legalább 15 perccel előbb köteles engedélyt kér
ni az MN RÍSZ ügyeletes parancsnokától. Az
MN RÍSZ ügyeletes parancsnok a légi helyzet
értékelése alapján dönt a légifolyosó igénybe
vételének engedélyezéséről. Az igénybevétel en
gedélyezése esetén köteles a szükséges intézke
déseket és tájékoztatásokat az érintettek felé
megtenni.

Kassa—Sajóhidvég nemzetközi útvonalon
A kijelölt nemzetközi útvonalon történő re
püléseket az MN RÍSZ által meghatározott (biz
tonságos) magassági lépcsőkön lehet végrehaj
tani.
A nemzetközi légi útvonalon repülést végre
hajtani csak az MN RÍSZ ügyeletes parancsnok
engedélye alapján lehet.
A légi útvonalon végrehajtásra kerülő repü
lésekre egyéb vonatkozásban a jelen utasítás
előírásai érvényesek, az MN RÍSZ a légi útvo
nal igénybevételét — a légi helyzet függvényé
ben — bármikor megtilthatja.
A magasságelosztás elrendelhe
tő az e g y e s l é g i f o l y o s ó k b a n külön-külön, vagy egyidejűleg vala
mennyi légifolyosóban.
A nemzetközi légiforgalom folyamatosságá
nak biztosítása érdekében az MN RÍSZ az el
rendelt magasságelosztást köteles azonnal fel
oldani a légifolyosó teljes hosszára, vagy annak
egyes szakaszaira — különös tekintettel a Feri
hegy nemzetközi repülőtér körzetéhez közvetle
nül csatlakozó szakaszokra — ha a magasságel
osztást kiváltó ok megszűnt!
Az MN RÍSZ — indokolt esetekben — biz
tosítsa, hogy katonai repülőgépek útvonalrepü
lés végrehajtásakor a légifolyosókban a nemzet
közi repülések részére meghatározott magasság
tartom ányt is keresztezhessék. A keresztezés
magasságának
egybe kell esni a nemzetközi lé
7 8. számú nemzetközi légifolyosóban
gifolyosókban alkalmazható magassági lépcsők
Korlátozásokkal használható légifolyosó az valamelyikével.
MNK területén leszállás nélkül átrepülő (tran
A légifolyosók keresztezését az érvényben le
zit) nemzetközi légiforgalom részére.
vő szabályok betartásával rádiólokációs ellenőr
A légifolyosóban igénybe vehető legalsó ma zés mellett kell végrehajtani.
gassági lépcső: H = 6100 méter.
Amennyiben a Magyar Népköztársaság lég
a)
A légifolyosó alapvetően csak a pihenő- ésterében olyan katonai repülések (pl. honi lég
munkaszüneti napot (napokat) megelőző napon védelmi csapatok gyakorlatai) kerülnek végre
13.00 órától a pihenő- és munkaszüneti napot hajtásra, amelyek a nemzetközi légifolyosókra
(napokat) követő napon 07.00-ig (helyi idők) az előzőekben felsoroltakon túli korlátozásokat
vehető igénybe. Ha ugyanebben az időben az tesznek szükségessé, azokról a Honvédelmi Mi
MNK légterében katonai repülést is hajtanak nisztérium illetékes szerve minden esetben elő
végre, a légifolyosó csak az MN RÍSZ ügyeletes zetesen tájékoztatja a Közlekedés- és Postaügyi
Minisztérium illetékes szervét azzal a céllal,
parancsnok engedélyével vehető igénybe.
6. számú nemzetközi légifolyosóban
Ferihegy repülőtér körzethatárától az állam
határig nemzetközi repülés céljára igénybe ve
hető iránymagasságok 3950 m éterrel kezdődő
és a 10 050 m éterrel végződő magassági lép
csők. Ebben az időszakban kis sebességű repü
lőgépek részére az 1500 és 1850 méteres ma
gassági lépcsők használatát kell biztosítani.
Kis sebességű repülőgépek repülésekor az MN
RÍSZ Pilisvörösvár—Vác terepszakasz, illetve
Sturovó rádiónavigációs pont átrepülésének szá
mított idejét köteles megadni Tököl (Kiskunlac
háza) és Csákvár repülőterek repülésirányító
szolgálatainak.
A magasságelosztást el kell rendelni:
a) 3950 méter alatti magassági tartományban,
amikor
— Tököl (Kiskunlacháza) repülőtéren az is
kolakörtől eltérő repüléseket hajtanak végre,
— a repülőtéren más alakulatok repülőgépeit
kell fogadni,
— a repülőtér tartalék repülőtérnek van ki
jelölve,
— amikor Csákvár repülőtérről gyorsítási
feladatot hajtanak végre.
b) 10 050 méter feletti magassági tartom ány
ban, amikor
— a repülési feladatok szükségessé teszik.
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hogy a repülési tervek koordinálása időben vég
rehajtásra kerüljön.
Az MN RÍSZ (ügyeletes parancsnoka) köteles:
— a nemzetközi légifolyosókban magasság
elosztást kiváltó katonai repülések kezdete előtt
30 perccel elrendelni a magasságelosztást az LRI
útvonalirányító szolgálat részére,
— a repülést végrehajtó egység repülésirá
nyító szolgálatát a felszállások megkezdése előtt
tájékoztatni a nemzetközi légifolyosókban el
rendelt magasságelosztásról.
A katonai szállító repülőgépek személyzetei,
akik repüléseiket — a felszállási engedély alap
ján — nemzetközi légifolyosók keresztezésével
hajtják végre, vagy légifolyosón kívüli légtér
ből repülnek be a nemzetközi légifolyosóba és
ott folytatják a repüléseket, 5 perccel a légifo
lyosó elérése előtt kötelesek rádión összeköttetés
be lépni az érintett polgári repülésirányító
szolgálattal és egyeztetni a keresztezésre, illet
ve a légifolyosóba történő repülésre vonatkozó
adatokat.

Készült: 2 példányban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 3 lap
Itsz: 2702/1982
Stsz: 177
Kapják: külön elosztó szerint.
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A légifolyosóból kirepülő katonai szállító re
pülőgépek személyzetei a tervezett kilépőpont
elérése előtt 5 perccel kötelesek a kilépésre en
gedélyt kérni.
A légifolyosóba (-ból) történő be- és kirepülést
rádiónavigációs pont felett kell végrehajtani.
Az MN RÍSZ távolkörzeti útvonal-irányító
központ illetékes szolgálati közege az MNK ál
lam határát átrepülni szándékozó repülőgépre
vonatkozóan — a határ átrepülése előtt legalább
10 perccel — a következő adatokat köteles meg
adni az MN RÍSZ ügyeletes váltásának:
— a repülőgép azonosító jelét,
— a határ átrepülésének számított idejét,
— a repülés magasságát.
A Magyar Népköztársaság nemzetközi légifo
lyosóiban olyan repülőgépekkel, amelyek nin
csenek felszerelve műszerek alapján történő re
püléshez szükséges berendezésekkel, repülést
csak külön engedéllyel, egyszerű időjárási vi
szonyok között, a látás utáni repülési szabá
lyok és az MN RÍSZ által meghatározott felté
telek betartásával lehet végrehajtani.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

8. sz. melléklet a 029/1973. (HKm. 9.) HM sz. utasításhoz.
(2. módosított kiadás)

REPÜLŐGÉPEK REPÜLÉSI MAGASSÁGÁNAK LÉPCSŐZÉSE
A Magyar Népköztársaság területe feletti re
pülés végrehajtásakor a repülőgépek repülését
magasságban az alábbiak szerint kell lépcsőzni:
Nemzetközi légifolyosókban, belföldi légi ú t
vonalakon, útvonal- és átrepülések végrehajtá
sakor :
— ha a nemzetközi légifolyosók, belföldi légi
útvonalak és útvonalak tengelyének valóságos
térképirányszöge 0°—179°-ig terjed: 900, 1500,
2150, 2750, 3350, 3950, 4550, 5200, 5800, 6400,
7000, 7600, 8250, 10 050, 11 300, 12 500, 13 700,
14 950 m éter és így tovább,
— ha a nemzetközi légifolyosók, belföldi lé
gi útvonalak és útvonalak tengelyének valósá
gos térképirányszöge 180°—359°-ig terjed: 600,
1200, 1850, 2450, 3050, 3650, 4250, 4900, 5500,
6100, 6700, 7300, 7900, 8550, 9450, 10 650,

Készült: 2 példányban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 1 lap
Itsz: 2702/1982
Stsz: 179
Kapják: külön elosztó szerint.
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11 900, 13 100, 14 350, 15 550 m éter és így to
vább.
A szuperszonikus repülőgépeket a legkisebb
repülési magasságtól (100 métertől) 8850 m éter
magasságig legalább 600 m éterrel, 8850 m éter
nél nagyobb magasságban pedig legalább 1200
m éterrel kell elkülöníteni — magasság szerint
— egymástól és más repülőgépektől.
A katonai repülőgépek részére — útvonal
repülések és átrepülések végrehajtásakor — a
repülési magasságot (az URV-71-ben m eghatá
rozott követelményeknek megfelelően) úgy kell
meghatározni, hogy az essen egybe valamelyik
magassági lépcsővel.
Megjegyzés:
Az MNK területe feletti magassági lépcsőzést
tartalmazó ábra a melléklet hátlapján található.
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MAGASSÁGI LÉPCSŐZÉS AZ MNK.TERÜLETE FELETT
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

9. sz. melléklet a 029/1973. (HKm. 9.) HM sz. utasításhoz,
(2. módosított kiadás)
TITKOS!

VESZÉLYES, TILTOTT ÉS KORLÁTOZOTT LÉGTEREK
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETE FELETT
kény NY 3 km — Tatárszentgyörgy É 2 km
tereppontok által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 2000 méterig.
5. Nyírád
Határai:
MN tüzérségi lőtér
Letkés — Márianosztra — Szokolya — Bánk
— Ipolyvece — állam határ — Letkés hely Határai:
ségek (valamennyi kizárva) által határolt te
Nyírád — Zalahaláp — Hegyesd — Halimba
rület.
— Nyírád helységek (valamennyi kizárva) ál
Repülésre veszélyes magasság: 10 000 méterig.
tal határolt terület.
2. Eger völgy
Repülésre veszélyes magasság: 4000 méterig.
MN lövészeti lőtér
6. Várpalota (Hajmáskér)
Határai:
MN tüzérségi lőtér
Bejcgyertyános — Szemenye ÉK 1 km — Határai:
Bögöte ÉNY 5 km — Bejcgyertyános KDK 5
Márkó — Kádár ta — Öskü — Várpalota —
km — Bejcgyertyános helységek (valamenyCsór
— Iszkaszentgyörgy — Bakonykúti —
nyi kizárva) által határolt terület.
Isztimér
— Tés NY 1,5 km — Eplény vá. —
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Márkó helységek (valamennyi kizárva) által
3. Orgovány (Kisapáti)
határolt terület.
MN tüzérségi lőtér
Repülésre veszélyes magasság: 9000 méterig.
Veszélyes légterek:
1. Nagyoroszi
MN légvédelmi tüzér lőtér

Határai:
6/a. DHDSCS tüzérségi lőtér
Kiskőrös ÉK 5 km — Bocsa — Bugac psz. Határai:
vá. NY 7 km — Orgovány — Kiskőrös ÉK
Herend — Kádárta — Pétfürdő ÉNY 1 km —
5 km helységek (valamennyi kizárva) által
Várpalota ÉNY 5 km — Lókút — H árskút —
határolt terület.
Herend
helységek (valamennyi kizárva) által
Repülésre veszélyes magasság: 7000 méterig.
határolt terület.
3 a. DHDSCS lövészeti lőtér
Repülésre veszélyes magasság: 5000 méterig
vagy 9000 méterig, a lövészet (tüzérségi vagy
Határai:
rakéta) jellegétől függően.
Kispáhi K 4 km — Páhi DK 5,5 km — Or
govány D 7 km — Kispáhi K 4,5 km — Kis 7. Zselickisfalud
páhi K 4 km tereppontok által határolt te
MN tüzérségi lőtér
rület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig. Határai:
Szenna — Zselickisfalud — Simonfa — Tö4. Örkény tábor
röcske — Kaposszerdahely — Szenna helysé
MN Haditechnikai Intézet tüzérségi lőtere
gek (valamennyi kizárva) által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Határai:
Bugyi D 7,5 km — Örkény tábor — Tábor 8. Akasztó
falva NY 2 km — Bugyi K 5 km — Bugyi
MN tüzérségi lőtér
D 7,5 km tereppontok által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 10 000 méterig. Határai:
Csorna É 20 km — Csorna É 5 km — Akasz
4 a. DHDSCS lövészeti lőtér
tó D 15 km — Akasztó — Csorna É 20 km
helységek (valamennyi kizárva) által határolt
Határai:
terület.
Tatárszentgyörgy É 2 km — Örkénytábor
Repülésre
veszélyes magasság: 4000 méterig.
DNY 1 km — Örkénytábor É 1 km — Ör
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9. Soltszentimre
MN tüzérségi lőtér

Határai:
Zalabaksa — Bárszentmihályfa — Nova ÉNY
2 km — Szilvágy NY 1 km — Pórszombat —
Zalabaksa helységek (valamennyi kizárva) ál
tal határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
16. Nagykanizsa
MN lövész lőtér

Határai:
Dunatetétlen — Csengőd NY 7 km — Solt
szentimre DNY 5 km — Soltszentimre NY 5
km — Dunatetétlen helységek (valamennyi
kizárva) által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 4000 méterig.
Határai:
10. Abasár
MN tüzérségi lőtér
Sormás — Nagykanizsa ÉNY 2 km — Kor
pavár — Hosszúvölgy — Sormás helységek
Határai:
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
M átrafüred — Abasár — Márkáz — Kékes
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
tető D 3 km — M átrafüred helységek (vala
17. Nagyatád
mennyi kizárva) által határolt terület.
MN harckocsi lőtér
Repülésre veszélyes magasság: 4000 méterig.
Határai:
11. Verpelét
MN tüzérségi lőtér
Berzence — Somogyudvarhely — Tarany —
Nagyatád — Berzence helységek (valamennyi
Határai:
kizárva) által határolt terület.
Recsk D 5 km — Vécs — Verpelét — Sirok
Repülésre veszélyes magasság: 4000 méterig.
NY 3 km — Recsk D 5 km helységek (vala
18.
Pécs várad
mennyi kizárva) által határolt terület.
MN
lövész lőtér
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Határai:
12. Kisgyőr (Csengős)
MN tüzérségi lőtér
Hosszúhetény ÉK 2 km — Pécsvárad — Zengővárkony
— Óbánya — Hosszúhetény ÉK
Határai:
2 km helységek (valamennyi kizárva) által
Répáshuta — Kács — Bükkaranyos — Diós
határolt terület.
győr vá. — Répáshuta helységek (valamenyRepülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
nyi kizárva) által határolt terület.
19. Baja—Kékhegy
Repülésre veszélyes magasság: 7000 méterig.
MN lövész lőtér
12/a. Diósgyőri Gépgyár csengősi lőtere
Határai:
Határai:
Érsekcsanád K 3 km — Mártonszállás —
Felsőtárkány — Bükkzsérc — Kisgyőr —
Mártonszállás ÉK 2 km — 172 mp — Érsek
Diósgyőr vá. — Répáshuta — Felsőtárkány
csanád K 3 km helységek (valamennyi ki
helységek (valamennyi kizárva) által határolt
zárva) által határolt terület.
terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Repülésre veszélyes magasság: 11000 méterig. 20. Pirtó
MN lövész lőtér
13. Tata
MN harckocsi lőtér
Határai:

Határai:
Pirtó K 4 km — Kiskunhalas ÉK 10 km —
Bodoglár NY 7 km — Tázlár — Pirtó K 4 km
Szomód K 1 km — Ágastyán — Tardosbánya
helységek
(valamennyi kizárva) által határolt
— Tardosbánya É 3 km — Dunaszentmiklós
terület.
— Szomód K 1 km helységek (valamennyi
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
kizárva) által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 4000 méterig. 21. Dóc
MN lövész lőtér
14. Hegyhátsál
Határai:
MN lövész lőtér
Sövényháza — Dóc ÉNY 2 km — Dóc —
Határai:
Mártély NY 4 km — Sövényháza helységek
Nádasd — Szöce vá. ÉK 1,5 km — Ozmán
(valamennyi kizárva) által határolt terület.
bük É 1 km — Nádasd K 4,5 km — Nádasd
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig
helységek (valamennyi kizárva) által határolt
22. Túrkeve
terület.
MN lövész lőtér
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Határai:
15. Lenti
Nagykunsági Áll. Gazd. É 2 km — Nagykun
MN lövész lőtér
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sági Áll. Gazd. — Ecsegfalva
Ecsegfalva — Nagykunsági Áll.
helységek (valamennyi kizárva)
terület.
Repülésre veszélyes magasság:
23. Hajdúhadház
MN lövész lőtér

Bögöte É 2 km — Ölbő NY 3 km — Vas
szilvágy DK 1 km tereppontok által határolt
terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
500 méterig. 29. Nagytevel
DHDSCS lőtere

D 6 km —
Gazd. É 2 km
által határolt

Határai:
Határai:
Tapolcafő DK 2 km — Iharkút NY 4 km —
Iharkút ÉNY 2 km — Nagytevel DK 1 km
Hajdúhadház K 3 km — Hajdúhadház K 10
— Tapolcafő DK 2 km tereppontok által ha
km — Abapuszta vá. — Bököny — H ajdú
hadház K 3 km helységek (valamennyi ki
tárolt terület.
zárva) által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig. 30. Esztergom
23/a. DHDSCS lőtere
DHDSCS lőtere
Határai:
Határai:
Téglás K 2 km — Hajdúhadház DK 3 km —
Dorog É 2 km — Kesztölc ÉNY 2 km —
Aradvány psz. vá. NY 5 km — Bököny DK
Kesztölc ÉÉK 3 km — Esztergom D 3 km —
2 km — Téglás K 2 km tereppontok által
Dorog É 2 km tereppontok által határolt
határolt terület.
terület.
Repülésre veszélyes magasság: 2000 méterig.
Repülésre veszélyes magasság: 2000 méterig.
24. Öfehértó
31. Pákozd
MN lövész lőtér
DHDSCS lőtere
Határai:
Határai:
Öfehértó — Nyírgyulaj — Kántor jánosi —
Csala K 1 km — Pákozd NY 3 km — P á
Ligettanya — Öfehértó helységek (valamennyi
kozd ÉNY 1 km — Csala ÉK 3 km — Csala
kizárva) által határolt terület.
K 1 km tereppontok által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
25. Egerbakta
32. Bugac
DHDSCS lőtere
MN lövész lőtér
Határai:
Határai:
Nagybugac ÉNY 9 km — Nagybugac —
Egerbakta K 1 km — Eger NY 4 km —
Eger ÉNY 1 km — Felnémet NY 1 km —
Nagybugac ÉK 3 km — Jakabszállás DNY
Egerbakta K 1 km tereppontok által határolt
5 km — Nagybugac ÉNY 9 km tereppontok
terület.
által határolt terület.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
Repülésre veszélyes magasság: 2000 méterig.
26. ízbég
33. számú rakétás jégesőelhárítás körzete
MN lövész lőtér
Határai:
Határai:
Nemeske — Bürüs — Okorág — Csányoszró
Pilisszentlászló DNY 3 km — Szentendre
— Zaláta D (Dráva folyó) — MNK—JSZSZK
NY 5 km — Szentendre ÉNY 4 km — Pilis
állam határ (a Duna folyóig) — Duna folyó —
szentlászló DK 1.5 km — Pilisszentlászló
Dunaszekcső D — Palotabozsok D — ZengőDNY 3 km tereppontok által határolt terület.
várkony D — Mánfa — Mecsekszakál —
Csebény — Boldogasszonyfa — SomogyRepülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
hárságy — Adorjánpuszta — Nemeske hely
27. Győrszentiván
ségek által határolt terület.
' DHDSCS lőtere
Repülésre veszélyes magasság: 8850 méterig.
Határai:
Az MN RÍSZ a repülési magasságot a lőterek
Győrszentiván K 1 km — Győrszentiván K igénybevételekor a repülésre veszélyes magas
5 km — Gönyű DNY 3 km — Győrszentiván ság figyelembevételével köteles meghatározni.
É 2 km — Győrszentiván K 1 km tereppon
A lőterek igénybevételével kapcsolatos fela
tok által határolt terület.
datokat
és követelményeket a jelen utasítás 1.
Repülésre veszélyes magasság: 500 méterig.
sz. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
28. Vát
A jégesőelhárító rakéták légtérbe történő ki
DHDSCS lőtere
lövésével kapcsolatos feladatokat és követelmé
Határai:
nyeket a jelen utasítás 1., 2. és 14. számú mel
Vasszilvágy DK 1 km — Vát DK 2 km — léklete tartalmazza.
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Tiltott légterek
1. Budapest
A főváros középpontjának légtere
Határai:
Budapest nulla kilométerkőtől (Lánchíd bu
dai-hídfő) számított 5 km sugarú kör. A lég
térben közforgalmi, katonai és közforgalmon
kívüli repüléseket 1500 m éternél kisebb ma
gasságokon végrehajtani tilos!
Budapest nulla kilométerkőtől számított 30
km sugarú körzeten belül hangsebesség fe
letti repüléseket (V ^ 0,95 M) végrehajtani
tilos!
2. Ferihegy
Ferihegy nemzetközi repülőtér körzete

11. Újudvar Propán-Bután töltőállomás
Határai:
Újudvar középpontú 1 km sugarú körzet.
12. Szőny Olajfinomító
Határai:
Szőny DK 2 km középpontú 1,5 km sugarú
körzet.
13. Almásfüzitő Olajfinomító
Határai:
Almásfüzitő vá. középpontú 1,5 km sugarú
. körzet.
14. Százhalombatta Olajfinomító

Határai:
Ercsi É 4 km középpontú 2 km sugarú körzet.
Határai:
Pilisvörösvár — Budaörs — Dabas — A lbert 15. Csepel Petróleum-kikötő
irsa — Jászberény — Lőrinci — Vác — Pi
lisvörösvár helységek által határolt terület. Határai:
Budapest Déli összekötő vasúti híd D 4 km
A Ferihegy nemzetközi repülőtér körzetében
középpontú 2 km sugarú körzet.
levő repülőterekről végrehajtásra kerülő repü
16.
Budaörs Propán-Bután töltőállomás
léseket a nemzetközi repülőtér repülésvezetőjé
vel (repülésirányító szolgálatával) előzetesen
Határai:
koordinálni kell.
— helikopterek részére: Budaörs vá. NY 1 km
3. Pétfürdő Vegyiművek
középpontú 0,6 km sugarú körzet
Határai:
— dugattyús repülőgépek részére: a töltőál
lomás területének légtere.
Pétfürdő vá. középpontú 2 km sugarú körzet.
4. Berhida. Ipari Robbanóanyag Gyár
17. Szajol Gáz- és Olajtelep
Határai:
Határai:
Szajol vá. D 2,5 km középpontú 1 km sugarú
Berhida NY 2,5 km középpontú 2 km sugarú
körzet.
körzet.
18. Kazincbarcika Borsodi Vegyikombinát
5. Balatonfűzfő. Nitrokémia Gyártelep
Piatárai:

Határai:
Kazincbarcika DK 3 km középpontú 2 km
Balatonfűzfő vá. ÉK 2,5 km középpontú 2 km
sugarú körzet.
sugarú körzet.
6. Zalaegerszeg Olajtelep
19. Leninváros Tiszai Vegyikombinát
Határai:
Határai:
Zalaegerszeg vá. D 2 km középpontú 1 km
Leninváros NY 3,8 km középpontú 1,5 km
sugarú körzet.
sugarú körzet.
7. Gellénháza Olajtelep
20. Nagyhegyes Gáztelep
Határai:
Határai:
Gellénháza É-i kijárat középpontú 2 km su
Hajdúszoboszló É 8 km középpontú 5 km su
garú körzet.
garú körzet.
8. Répcelak Szénsavgyár
A 3—20. számú tiltott légterekbe helikopte
rek és dugattyús repülőgépek berepülése tilos!
Határai:
Répcelak középpontú 2 km sugarú körzet
9. Kútfej Olajtelep
Határai:
Kútfej középpontú 3 km sugarú körzet
10. Bázakerettye Olajtelep

Korlátozott légterek
1. Nyíregyháza

Határai:
Nyírtelek (bezárva) — Kótaj (kizárva) —
Oncsa-telep (kizárva) — G yula-tanya (bezár
Határai:
va) — Nyírtelek (bezárva) helységek által ha
tárolt terület.
Bázakerettye középpontú 5 km sugarú körzet.

ÁBTL - 4.2 - H - 160711/1973 /43

2. Sümeg
Határai:
Sümeg — Lesencetomaj — Raposka — Zalahaláp — Nyírád — Devecser — Sümeg hely
ségek (valamennyi kizárva) által határolt te
rület.
3. Kaposvár
Határai:
Kaposfüred — Kaposszerdahely — Sántos —
Répáspuszta — Kaposfüred helységek (vala
mennyi kizárva) által határolt terület.
1—3. korlátozott légterekbe polgári repülőgé
peknek berepülni tilos!
4. Ságvári-liget
Határai:
Ságvári-liget vá. NY 1 km középpontú 500
méter sugarú körzet.
A 4. számú korlátozott légtérbe a polgári re
pülőgépeknek — a terep felett — 600 méter
magasság alatt berepülni tilos!
Amikor katonai repülőtereken repülés folyik,
azok 10 km sugarú körzetébe 1000 méter ma

Készült: 2 pld.-ban
Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 3 lap
Itsz. 2702/1982.
Sfsz.: 180
Kapják: külön elosztó szerint.
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gasság alatt más repülőegységekhez és szervek
hez tartozó repülőgépeknek — átrepülési fela
dat végrehajtását és kényszerleszállás esetét ki
véve — berepülni tilos!
Államhatár-menti tiltott sávok:
— a magyar—osztrák állam határ mentén 20
km széles sáv az MNK területén,
— a m agyar—csehszlovák állam határ m en
tén 10 km széles sáv az MNK területén. A
Duna m agyar—csehszlovák közös határszaka
szán tiltott határsáv nincs,
— a m agyar—szovjet állam határ m entén 10
km széles sáv az MNK területén,
— a m agyar—román állam határ m entén 10
km széles sáv az MNK területén,
— a magyar—jugoszláv állam határ mentén
10 km széles sáv az MNK területén.
Az állam határ-m enti tiltott sávban elhelyez
kedő közforgalmon kívüli repülőterek repülőtér
használati utasítását — a Honvédelmi Minisz
térium illetékes szervének egyetértésével — a
Közlekedés- és Postaügyi M inisztérium (Lég
ügyi Hatóság) hagyja jóvá.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

10. számú melléklet a 029 1973. (HKm, 9.) HM számú utasításhoz
TITKOS!

Egy

PARANCSOK (JELZÉSEK) A HATÁR- ÉS SZABÁLYSÉRTŐ REPÜLŐGÉPEK RÉSZÉRE
ÉS AZOK VÁLASZJELZÉSEI

A parancs
(jelzés;
jelentése
1

j

Parancsok (jelzések) a repülőgépszárny
billegtetésével, rakétával és a
helyzetlámpák villogtatásával

2
1
3
I
í A V AD ÁSZREPÜLŐ Á LTA L ADOTT

A parancs
(jelzés)
jelentése

Parancsok (jelzések) a repülőgépszárnj
billegtetésével, rakétával és a
helyzetlámpák villogtatásával

1

Éjjel
Ráállás a leszálló irányra a
leszálló fényszórók bekapcso1ásával

PARANCSO K (JELZÉSEK)

Nappal
Figyelem! I Három szárnybillegtetés jobb- Ízöld
Ön szabály- ra és balra.
rakéta
SLl 0

Éjjel
A helyzetlámpák
villogtatása.

háromszori l zöld
rakéta

Nappal

„Kövessen

Kirepülés a szabálysértő repülőgép elé és forduló a leszálló repülőtér felé 20°-os
bedöntéssel és m indkét oldalra végrehajtott szárnybillegtetéssel.
T
É-, j•j-e l!
Kirepülés a szabálysértő repülőgép elé, forduló a repülőtér irányába 20c-os bedöntéssel a helyzetlámpák villogtatásával.

„Szálljon le
ezen a repülőtéren”

Nappal
a) A repülőtér látása esetén
iskolakör a leszálló repülőtér felett.
j
,.
.
, ,, » r , ,, :
b), A repülőtér felhő felett
történő
megkozelitesekor |
kör a repülőtér felett és 1
besorolás a leszálló irányra, j
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2

Nappal
„Hajtsa
végre parancsaimat,
ellenkező
esetben biztonsagat
nem garantálom”

j
!
|
|
j

Többszöri
szárnybillegtetés l piros
jobbra és balra a szabálysér- rakéta
tő repülőgéppel párhuzamos
irányszögön történő repülés
közben.
Éiie1

! a . helyzetlámpák
sorozatos i piros
j villogtatása a szabálysértő r e - ! rakéta
j pülőgéppel párhuzamos irány- |
: szögön történő repülés közi ben.
£ n útja
szabad”

N a p p a l és é j j e l
Energikus forduló a külső ol- |
dalra és elrepülés magasság-1
gyűjtéssel,
a SZABÁLYSÉRTŐ REPÜLŐ GÉP
iL T A L A DA N D Ó VÁLASZJELZÉSI',

i

„Parancsát
értettem , '
végre
haftnm”
c

appai
Szárnybillegtetés jobbra
balra,

és

Éjjel
,
A helyzetiampák villogtatasa

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

11. számú melléklet a 029 1973. (HKm. 9.) HM számú utasításhoz
TITKOS!

Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 1 lap

UTASÍTÁS A „KAVJOR” JELSZÓ ELRENDELÉSÉRE ÉS VÉGREHAJTÁSÁRA

5. Ha a Magyar Népköztársaság területe fe
lett a „KAVJOR” elrendelésekor együttm űkö
1. A „KAVJOR”, utasítás valamennyi repü dő országok repülőgépei tartózkodnak, a „KAV
lésirányító szolgálat részére az irányítása alatt JOR” rájuk is vonatkozik.
álló repülőgépek leszállíttatására, a repülőgép
6. A nemzetközi légiforgalomban résztvevő
személyzetek részére pedig a leszállás azonnali
polgári repülőgépekre a „KAVJOR” akkor vo
végrehajtására.
natkozik, ha ezt részükre külön elrendelik.
A „KAVJOR” kiadásra kerül:
Ilyen esetekben biztosítani kell, hogy:
—
minden olyan esetben, amikor az ország — a nemzetközi légifolyosókban átrepülő
légterének védelme, az ezzel kapcsolatos légi repülőgépek legrövidebb időn belül kirepülje
helyzet tisztázása, valamint a repülésbiztonsági nek az ország légteréből,
érdekek indokolttá teszik.
— újabb nemzetközi légiforgalmi repülőgé
2. A ..KAVJOR” elrendelhető a Magyar Nép- pek ne repülhessenek be az ország légterébe,
köztársaság légterének egészére, vagy egyes
— a Ferihegy nemzetközi repülőtér légteré
körzeteire, a kialakult légihelyzet függvényé ben repülő és ott fel- vagy leszállásban levő
ben.
repülőgépek legrövidebb időn belül leszállja3. A repülések irányításával és vezetésével nak.
kapcsolatban kiadott utasításoknak és intézke
7. A „KAVJOR”-t a rendelkezésre álló hír
déseknek tartalm aznia kell a „KAVJOR” ki adóeszközökön azonnal továbbítani kell és
adása utáni tevékenység biztonságos és legrö minden esetben ellenőrizni kell, hogy az alá
videbb idő alatti végrehajtásának rendjét.
rendeltek m egértették-e a parancsot.
8. Repülési feladatot végrehajtó repülőgép
Végrehajtás rendje
vezetők — a „KAVJOR” vétele után — köte
4. A „KAVJOR” elrendelésére a katonai és lesek a feladat végrehajtását megszakítani, a
polgári repülőgépszemélyzetek részére a honi repülésvezetőtől (harcállásponttól) kapott utasí
légvédelmi seregtest harcálláspont ügyeletes tások és a repülési szabályok betartásával a
parancsnok — illetve szolgálati elöljárói — jo legrövidebb időn belül a meghatározott repü
lőtérre leszállni.
gosultak.
Általános határozványok
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TITKOS!

Sokszorosítva: 300 pld.-ban
Egy példány: 1 lap
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

1. ábra
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T á jé k o z ta tá s

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE
Sokszorosítva:300 pld.-ban
Egy példány: 1 lap

MAGASSÁGI LÉPCSŐZÉSAZMNKTERÜLETEFELETT

14. szám ú m ellék let a 029 1973. (HKm. 9.)
m ag yar n épk ö ztá r sasá g

S zolgálati használatra!

HM szám ú utasításhoz

Sokszorosítva: 300 pld.-ban

HONVÉDELMI MINISZTERE

Egy példány: 1 lap
sokszorosított példány

UTASÍTÁS
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
2006/1976. (II. 4.) számú határozatából eredő
repülésszervezési, légtérigénybevételi és repülésbiztonsági
feladatok végrehajtására

Az MNK M inisztertanácsának 2006/1976. (II.
4.) számú határozata alapján az MNK m eghatá
rozott körzetében kiépítésre került a rakétás
jégesőelhárító rendszer.
A rendszer üzembehelyezésével a légtér új
feladatok végrehajtására rendszeresen igénybe
vételre kerül, ezért szükséges a légtérigénybe
vétel korábbi szabályainak kiegészítése.
Az MNK légterének egyéb célú igénybevéte
lét a 029 1973. (HKm. 9.) HM számú utasítás
szabályozza. Az em lített utasítás előírásain tú l
menően a jégesőelhárító rendszer üzemeltetése
az alábbi szabályok betartásával és betartatásá
val történhet:
1. A jégesőelhárító rakéták légtérbe történő
kilövése „a légtér egyéb célú igénybevétele'’ ka
tegóriába tartozik.
2. A jégesőelhárító rakéták légtérbe történő
kilövése — hatótávolságukon belül — a repü
lések biztonságát veszélyeztető tevékenység,
ezért csak a repülések végrehajtásával koordi
náltan hajtható végre.
3. A rakétaindítások repülésekkel történő
koordinálását országos hatáskörrel a Magyar
Néphadsereg Repülésirányító Szolgálata (továb
biakban: MN RÍSZ) végzi.
Az MN RÍSZ jogosult az MNK területe felett
tervezett minden repüléssel, a légtér egyéb célú
felhasználásával kapcsolatban:
— koordinációs intézkedések kiadására,
— a repülések (légtér igénybevétel) biztonsá
gos végrehajtása érdekében térbeni és időbeni
korlátozások elrendelésére,
— szükség esetén a repülések (légtér igénybevétele) teljes megtiltására.
Az MN RÍSZ ezen jogköre kiterjed a rakétás
jégesőelhárító rendszer légtérigénybevételt érin
tő működésének szabályozására is.
4. A légtér felhasználásával összefüggő vala
mennyi tevékenység fontossági, időrendi soro
lása a honvédelmi miniszter jogköre. E vonat
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kozásban a miniszter parancsainak, utasításai
nak az MN RÍSZ — koordinációs tevékenységén
keresztül — szerez érvényt.
5. Az MN RISZ-nek a rakétás jégesőelhárító
rendszer aktivizálásával szemben elsőbbséget
kell biztosítania:
— a honi légvédelmi rendszer vezetési pont
jai által elrendelt, vagy ezen rendszert ellen
őrző repüléseknek.
— a (magyar és szövetséges) katonai légierők
gyakorlatai során végrehajtásra kerülő repülé
seknek,
— a HM utasításban m eghatározott „különö
sen fontos’’ kategóriába tartozó repüléseknek.
— a „fokozott biztonságú’’ légiszállításokat
végrehajtó repülőgépek repüléseinek.
6. Az MN RÍSZ a rakétás jégesőelhárító rend
szer aktivizálása érdekében köteles korlátozni
vagy megtiltani:
— a (magyar és szovjet) repülő csapatok ki
képző repüléseit,
— a "társ- fegyveres testületek repüléseit,
— a polgári közforgalmi és közforgalmon kí
vüli repüléseket.
7. A rakétás jégesőelhárító rendszer aktivizá
lásának alapvető feltétele az MN RÍSZ részéről
a rakéták kilövéséhez szükséges szabad légtér
biztosítása.
Ezért a repülések biztonsága és a szabad lég
tér biztosítása érdekében, az aktivizálási (rakéta
kilövési) tevékenységet irányító parancsnok (ve
zető) és az MN RÍSZ ügyeletes parancsnoka kö
zött közvetlen távbeszélő összeköttetést kell lé
tesíteni és folyamatosan fenntartani.
8. A rakétás jégesőelhárító rendszer aktivizá
lásának szükségességét — a szabad légtér biz
tosítása érdekében — CS—30 perccel (CS = ra
kéta indítás időpontja) előbb az MN RISZ-szel
közölni kell. A közlésnek tartalm aznia kell a ra
kéta kilövést végrehajtó állomás(ok) számát is.

.A rakéták kilövésére vonatkozó parancsot
csak azután lehet kiadni, m iután az MN RÍSZ
ügyeletes parancsnoka erre az engedélyt meg
adta.
9. Tilos a rakétás jégesőelhárító rendszer ra
kétáit kilőni, ha az MN RISZ-szel nincs meg,
vagy az aktivizálás folyamatában megszakad a
közvetlen távbeszélő összeköttetés.
10. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz
társaság repülést (légtérigénybevételt) koordi
náló központja részére szükséges tájékoztatást
az MN RÍSZ ügyeletes parancsnokának kezde
ményezésére a Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Igazga
tóság távolkörzeti repülésirányító szolgálatának
ügyeletes csoportvezetője köteles végrehajtani!
11. A rakéták kilövésének befejezését az MN
RISZ-nek azonnal jelenteni kell.
12. A rakétás jégesőelhárító rendszer bizton
ságos működtetéséhez az MN RÍSZ az alábbi
légteret köteles szabaddá tenni (tiltott légtér a
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rakétaindítások végrehajtásakor mindennemű
repülőeszköz szám ára):
Dunaszekcső D. — Duna vonala az állam ha
tárig — magyar—jugoszláv állam határ a 179-es
Drávái folyam km-ig (Zaláta D) — Csányoszró
— Okorág — Bürüs — Nemeske — Adorjánpuszta — Somogyhárságy — Boldogasszonyfa
— Csehbény — Mecsekszakáll — Mánfa —
Zengővárkony D — Palotabozsok D — Duna
szekcső D. helységek által bezárt terület.
Repülésre tiltott (veszélyes) magasság: 8850
m-ig.
Első megengedett magassági lépcső: 9450 m.
13.
Az MN RÍSZ által a rakétáségesőelhárí
táshoz szükséges szabad légtér biztosítása érde
kében tett intézkedések (közforgalmi és köz
forgalmon kívüli repülések, mezőgazdasági
munkarepülések korlátozása, vagy megtiltása.)
m iatt kártérítési igény sem a HM (katonai), sem
a KPM (polgári) szervekkel szemben nem tá
masztható.
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ÁLTALÁNOS TÉRKÉP

MAGYAR NEPKOZTARSASAG

A z MNK területe felett kijelölt
állandó és ideiglenes katonai repülőterek és körzetek, OSZP rendszerek,
g yo rsítá si ú tvo n a la k , tiltott határsávok.

