20/2008. (OT 11.) ORFK utasítás
a rendőrségi szolgálati helikopterek igénybevételének rendjéről
Szám: 5-1/20/2008. TÜK
A Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) Légirendészeti Parancsnokság (a továbbiakban: LRP) szolgálati
helikopterei igénybevételének rendjéről kiadom az alábbi
utasítást:

I. Általános rendelkezések
1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra, az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá
tartozó szervekre (a továbbiakban: területi szervek); a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre (a
továbbiakban együtt: helyi szervek) terjed ki.

II. A szolgálati helikopter igénybe vételére jogosultak
2. Az LRP által üzemeltetett helikoptereket a Rendőrség központi, területi és helyi szervei a 3. pontban
meghatározott feladataik ellátásához költségtérítés nélkül, más szervek feladataik ellátásához költségtérítés ellenében
vehetik igénybe.
3. Költségtérítés nélkül biztosítható szolgálati helikopter:
a) a polgári légi közlekedéssel összefüggő rendészeti feladatok ellátásához;
b) a nemzetközi és belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos biztonsági
feladatok végrehajtásához;
c) a rendőri csapaterő alkalmazási körbe tartozó feladatok ellátásához;
d) bűnügyi felderítő, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti forgalom-ellenőrző járőrszolgálatra;
e) a hajózás, a szabad vizeken való fürdőzés, valamint a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályai
megtartásának ellenőrzésére;
f) az államhatár rendjének fenntartását biztosító szabályok érvényesülésének ellenőrzésére;
g) az árvíz- és belvíz-védekezési feladatok támogatására;
h) rendőrségi bemutatókhoz;
i) a LRP szakfelügyeletét ellátó Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság szakirányú kiképzési,
továbbképzési feladataihoz;
j) környezetkárosítások rendőrségi célú felderítésére;
k) állandó vagy ideiglenes védelemben részesülő személy szállítására, illetve ilyen személy közúti, vasúti, vízi és
légi utazásának biztosítására.
4. Kedvezményes költségtérítéssel biztosítható szolgálati helikopter:
a) katasztrófavédelmi, tűzoltási, műszaki mentési, tűzrendvédelmi és az azokkal kapcsolatos feladatokra;
b) közigazgatási hatósági feladatok támogatására;
c) környezetkárosítások felderítésére, természetvédelmi megfigyelésekre;
d) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek - 3. pontban nem szereplő - szolgálati, kiképzési, továbbképzési
feladataiban történő közreműködésre;
e) a Magyar Honvédség és - a Rendőrség kivételével - a rendvédelmi szervek által szervezett bemutatókra.
5. Teljes költségtérítéssel biztosítható szolgálati helikopter:
a) filmalkotásokban, produkciókban való közreműködéshez;
b) légi fényképezés végrehajtásához;
c) gazdasági, tudományos, ismeretterjesztő, tömegkommunikációs, műszaki-technikai feladatokban történő
közreműködéshez;
d) utasszállítás végrehajtásához;
e) polgári rendezésű repülőbemutatók végrehajtásához.

6. Szolgálati helikopter térítés ellenében sem vehető igénybe:
a) a Rendőrség szolgálati feladatait akadályozó, illetve a szolgálati érdeket sértő tevékenységhez;
b) amennyiben az igénylő, illetve annak tevékenysége és a Rendőrség között összeférhetetlenség állapítható meg;
c) üzleti reklám és hirdetési, valamint ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység végzésére.
7. A nem állami, illetve vállalkozási alapon működő szervezetek a szolgálati helikoptereket írásos megkeresés
alapján, szerződéskötést követően vehetik igénybe. A Rendőrség nevében a szerződést a KR parancsnoka írja alá.
8. A költségtérítés ellenében engedélyezett repülési idő a térítésre kötelezett érdekében történő felszállást
megelőző hajtómű-indítástól a repülés befejezését követő hajtómű-leállításig tart.

III. Szolgálati helikopter igénylése, az igénybe vétel elrendelése
9. Az egy évre előre tervezhető repülésekre a Rendőrség központi, területi szerveinek vezetői legkésőbb a tárgyév
február 15-éig, az egy hónapra előre tervezhető feladatokhoz a tárgyhónap előtti hónap 15-éig küldik meg az
igénylésüket a KR parancsnoka részére. A szolgálati helikopter igénylését ezen utasítás melléklete szerinti
tartalommal kell elkészíteni. Az engedélyezett repüléseket a tárgyhónap előtti hónap 25-éig a KR parancsnoka
írásban visszaigazolja. Az igénylések elbírálásánál a Rendőrség szolgálati célú repüléseit kell előnyben részesíteni.
10. A szolgálati helikopterek alkalmazásának elrendelésére jogosultak:
a) az utasítás 3. pontjának k) alpontja vonatkozásában a Köztársasági Őrezred parancsnoka;
b) az utasítás 3. pontjának egyéb alpontjaiban foglalt esetekben az országos rendőrfőkapitány, az Országos
Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója, a KR parancsnoka, valamint a KR rendészeti igazgatója;
c) az utasítás 4. és 5. pontjaiban foglalt esetekben a KR parancsnoka.
11. Az előző pontban meghatározott személyek utasítása alapján a Rendőrség részére történő szolgálati, valamint a
saját és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága részére szervezett kiképzési célú repüléseket a
Készenléti Rendőrség rendészeti igazgatója, míg a többi repülési feladatot a KR parancsnoka szervezi meg.
12. A váratlanul jelentkező, azonnali felszállást igénylő repüléseket a szolgálati út betartásával kell igényelni.
13. A Rendőrség központi és területi szervei, valamint a katasztrófavédelem központi szerveinek vezetői részére a
KR parancsnoka által engedélyezett feladat azonnali végrehajtására váratlanul jelentkező, azonnali felszállást igénylő
repüléseket, a LRP parancsnoka folyamatos (24 órás) készenléti ügyeleti vagy készültségi szolgálat szervezésével
biztosítja.

IV. A szolgálati helikopterek igénybevételének rendje
14. A költségtérítés nélküli igénybevételi körbe tartozó repülési igényeket a 10. pontban meghatározott személyek
részére írásban kell benyújtani. A váratlanul jelentkező, azonnali felszállást igénylő repülésekkel kapcsolatos
igénylést a feladat végrehajtását követő 24 órán belül - utólag - írásban is be kell nyújtani a KR parancsnokának.
15. A kedvezményes és teljes költségtérítéses igénybevételi körbe tartozó repülési igényeket a KR parancsnoka
írásban fogadja. A váratlanul jelentkező, azonnali felszállást igénylő repülésekkel kapcsolatos igénylést a feladat
végrehajtását követő 24 órán belül írásban is be kell nyújtani a KR parancsnokának.
16. A szolgálati helikopter igénylője felelős:
a) a feladatnak a szolgálati helikopter személyzete számára történő egyértelmű meghatározásáért;
b) a repülőtéren kívüli leszállóhely esetén a leszállóhelynek az V. fejezet szerinti kijelöléséért, berendezéséért;
c) a szolgálati helikopter személyzete és az együttműködő rendőri erők tevékenységének összehangolásáért;
d) a szolgálati helikopter biztonságos őrzéséért;
e) a 8 óra vagy azt meghaladó időtartamra történő igénybevétel esetén a szolgálati helikopter személyzete
térítésmentes elhelyezéséért, szállításáért, valamint étkezéséért.
17. A repülési feladat hatékonyabb végrehajtása érdekében a tevékenység fedélzetről történő közvetlen
irányításához az igénylő szerv vezetője jogosult repülésre alkalmas személyek vezénylésére.
18. A szolgálati helikopter parancsnoka a helikopter vezetője, aki e minőségében jogosult a repülés biztonságát
veszélyeztető körülmények fennállása esetén a felszállást megtagadni, illetve a repülést félbeszakítani. A szolgálati
helikopter vezetőjének a repülés biztonságára vonatkozó utasításait a fedélzeten és a leszállóhelyen kötelező
végrehajtani.
19. Az LRP parancsnoka azoknál a feladatoknál, amelyeknél a repülés biztonsága, a meghatározott feladat
különleges jellege, illetve speciális fedélzeti eszközök használata szükségessé teszi, két szolgálati helikoptervezetőt
vagy szolgálati helikoptervezetőt és mellé kiképzett fedélzeti operátort vezényel.

V. A repülőtéren kívüli leszállóhelyek kijelölésének szabályai
20. A szolgálati helikopterek repülőtéren kívüli leszállóhelyének kijelölésekor az alábbiakat kell figyelembe
venni:
a) A leszállóhely
aa) legalább 50x50 méter alapterületű és akadálymentes legyen,
ab) lehetőleg kötött talajú füves vagy szilárd burkolatú pormentes terület legyen (amennyiben csak salakos, poros
terület áll rendelkezésre, azt előzetesen fel kell locsolni),
ac) talajának dőlése 5°-nál nem lehet nagyobb,
ad) sátortól vagy más hasonló könnyű építménytől legalább 100 méter távolságban kerüljön kijelölésre,
ae) területének szélén egy megkülönböztető fényjelzést használó gépjárművet kell elhelyezni.
b) Éjszaka a leszállóhelyet elsősorban kivilágított repülőtérre, heliportra, labdarúgópályára, vagy világítás nélküli
állandó repülőtérre kell tervezni. A leszállóhely szélén a megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű tompított
világítását a leszállóhely középső pontja felé kell irányítani.
21. A helikopter igénylője felelős a leszállóhely előírások szerinti kijelöléséért. Köteles az igénybevétel előtt a
helikoptervezetőt távbeszélőn is értesíteni
a) a leszállóhely pontos helyéről, annak sajátosságairól, megjelölésének módjáról,
b) a helyi meteorológiai körülményekről,
c) a rádiókapcsolat lehetőségeiről,
d) a leszállóhelyen tartózkodó helikopter folyamatos őrzésének megszervezéséről.

VI. Záró rendelkezések
22. A szolgálati helikopterek üzemeltetési költségeit a KR költségvetésében kell tervezni.
23. Felhatalmazom a KR Parancsnokát:
a) a helikopterek költségtérítési díjainak megállapítására és annak közzétételére az ORFK Tájékoztatóban;
b) a helikoptereken alkalmazható rendvédelmi-technikai eszközök beszerzésének, rendszeresítésének
kezdeményezésére;
c) a hajózó operátorokkal szemben támasztott szakmai, kiképzési követelmények meghatározására.
24. Jelen utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a rendőrségi
szolgálati helikopterek igénybevételének rendjéről szóló 36/1997. (IX. 30.) ORFK intézkedés.

Melléklet a 20/2008. (OT 11.) ORFK utasításhoz
Szolgálati helikopter igénylő lap
Igénylő szervezet
Megnevezése: ______________________________________________________________
Pontos címe: _______________________________________________________________
Az ügyintéző neve: ___________________________ beosztása: _______________________
Elérhetősége:
Telefon: _______________ fax: ___________________ e-mail: _____________________
A szolgálati helikopter igénybevételének (repülés):
Célja: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Időpontja: 20_____ év _________ hó _______ nap

Kezdete: ______ óra ____ perc, vége: _______ óra ____ perc
Felhasználni kívánt repülési időtartam: _______ óra ______ perc
Fedélzeten utazni kívánók száma: ___ fő
Tervezett leszállási helyek:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Esetlegesen szükséges technikai eszközök, felszerelések:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Figyelem!
Hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az engedély másolatát mellékelni kell!
Dátum: ________________________
P. H.
______________________________
az igénylő szerv vezetőjének aláírása

