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REPÜLŐTÉR-LÁTOGATÁSOK RENDJE 

1 A szabályozás célja 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér „CPSRA” területén lehetőség van a repülőtér és a repüléssel 

kapcsolatos tevékenységek működés közben történő megtekintésére. Ezt szervezett és 

előzetesen engedélyezett repülőtér-látogatások keretein belül lehet megvalósítani. Ezen 

repülőtér-látogatások részletes szabályait jelen dokumentum foglalja magában. 

2 A szabályozás hatálya 

a) Jelen dokumentum hatálya kiterjed minden olyan, a Debrecen Nemzetközi Repülőtér 

területére történő belépésre, amely nem utazási és nem munkavégzési céllal történik. 

b) A repülőtér-látogatás szabályai kiterjednek a látogatható területekre, a gépjárművel vagy 

gyalogosan történő mozgás szabályaira, a kísérés különös szabályaira és a fénykép, film 

vagy videó készítésének lehetőségeire. 

c) A jelen dokumentumban nem szabályozott általános kérdések tekintetében a Védelmi 

Szabályzat és Repülőtéri Kézikönyv (AM) a mindenkor irányadó. 

3 A repülőtér-látogatás fogalma 

a) Repülőtér-látogatás minden olyan, repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy által 

kísért bejárás, melynek célja a repülőtér egészének vagy részének bemutatása, 

működésének, valamint a repüléssel kapcsolatos tevékenységnek a megismertetése 

szakmai, turisztikai vagy marketing okból. 

b) Repülőtér-látogatás során a látogató egy előre meghatározott útvonalon, gyalogosan vagy 

gépjárművel közlekedve, kijelölt pontokon megállva ismerkedhet meg a repülőtér 

működésével, a különböző repülőtéri szolgálatok által ellátott feladatokkal és tekintheti meg 

a légijárműveket. 
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4 A repülőtér-látogatás típusai 

4.1 Egyénileg szervezett repülőtér-látogatás 

Egyénileg szervezett repülőtér-látogatásnak minősül minden olyan repülőtér-látogatás, 

amelyet repülőtér-üzemeltetői szervezeti egység, repülőtéren működő egyéb szervezet, vagy 

repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy szervez. 

4.2 Vezetett repülőtér-látogatás 

Vezetett repülőtér-látogatásnak minősül minden olyan repülőtér-látogatás, amelyet: 

 repülőtér-látogatások szervezésére és megtartására megfelelő képzettséggel, 

jogosítással és szakértelemmel rendelkező szervezet szervez, és 

 megfelelő képzettséggel és szakértelemmel rendelkező túravezető(k) vezeti(k). 

5 A repülőtér-látogatások szervezése 

5.1 Általános szabályok 

a) A repülőtér-látogatás résztvevőinek minden esetben rendelkezniük kell a látogatni kívánt 

területekre érvényes eseti belépési engedéllyel vagy repülőtéri azonosító kártyával, valamint 

gépjármű igénybe vétele esetén a gépjárműre érvényes eseti gépjármű-behajtási engedéllyel 

vagy állandó gépjármű-behajtási engedéllyel. Az engedélyekre, valamint az engedélyek 

igénylésére vonatkozó szabályokat a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet vonatkozó fejezetei 

tartalmazzák. 

b) Repülőtér-látogatás során csak speciális kísérési jogosultsággal rendelkező kísérő személy 

láthat el kísérési feladatokat. A kíséretre és kísérésre vonatkozó alapvető szabályokat lásd 

a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 5.5.4 pontjában. 

c) Speciális kísérési jogosultsággal csak a DIA Kft. és a Légiközlekedési Kulturális Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. (LKK) alkalmazottjai, valamint a hatóságok egyes hivatásos 

állományú tagjai rendelkezhetnek. A jogosultsági körökről és az igénylés módjáról a 

Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 5.5.4. d)/ii pontja rendelkezik 

d) Repülőtér-látogatás során a fogadó fél (repülőtér-üzemeltetői szervezeti egység, repülőtéren 

működő egyéb szervezet, vagy repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy) köteles 

gondoskodni a kísérő személyről, a repülőtéren való közlekedés módjáról és eszközéről, 
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valamint adott esetben a nem látogatható területek látogatása érdekében szükséges 

megfelelő hozzájárulások beszerzéséről. 

e) A repülőtér-látogatásokat lehetőség szerint úgy kell szervezni, hogy a látogatók „CPSRA” 

belépési ponton való belépése ne érintse a légiutasok áthaladásának időszakait. 

Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, úgy a repülőtéri munkavállalók és a légiutasok az 

„CPSRA” belépési ponton való belépésnél elsőbbséget élveznek. 

5.2 Egyénileg szervezett repülőtér-látogatás szervezése 

a) Egyénileg szervezett repülőtér-látogatást bármely fogadó terület (repülőtér-üzemeltetői 

szervezeti egység, repülőtéren működő egyéb szervezet, vagy repülőtéri azonosító kártyával 

rendelkező személy) szervezhet. 

b) Egyénileg szervezett repülőtér-látogatás esetén 1 fő kísérő személy legfeljebb 10 főt kísérhet 

(a kísérési alapszabályoknak megfelelően). 

c) Amennyiben a látogatás kiterjed a toronyra, ebben az esetben a toronyban 1 fő kísérő 

személy legfeljebb 5 főt kísérhet. 

d) Amennyiben az egyénileg szervezett repülőtér-látogatás szervezője nem repülőtér-

üzemeltetői szervezeti egység vagy a repülőtér-üzemeltető munkavállalója, abban az 

esetben: 

 kérelmezni kell speciális kísérési jogosultsággal rendelkező személyt, ÉS 

 az eseti belépési engedély igénylésekor a kérelmezőnek írásban csatolnia kell a 

repülőtér-látogatás célját és programját. 

e) Kísérő személy biztosításának díja: 

 Amennyiben az egyénileg szervezett repülőtér-látogatás esetén a repülőtér-látogatás 

résztvevője a DIA Kft. alkalmazottjának családtagja vagy hozzátartozója, úgy ezen 

résztvevő(k) számára a kísérő személy biztosítása díjmentes, minden más résztvevő 

esetén a DIA Kft. által meghatározott díjat kell fizetni. 

5.3 Vezetett repülőtér-látogatás szervezése 

a) A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a vezetett repülőtér-látogatások szervezését és 

lebonyolítását a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: LKK) végzi. 

b) Vezetett repülőtér-látogatás esetén 1 fő kísérő személy legfeljebb 30 főt kísérhet. 
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c) Vezetett repülőtér-látogatás során a látogatás azon szakaszában, amikor a látogatói csoport 

a terminálépületen belüli „CPSRA” területen tartózkodik, mind a látogatást vezető LKK 

alkalmazottnak, mind a buszt vezető személynek kísérőként a látogatói csoport mellett kell 

tartózkodnia. 

d) Amennyiben a látogatás kiterjed a toronyra, ebben az esetben a toronyban 1 fő kísérő 

személy legfeljebb 5 főt kísérhet. 

e) Jelentkezés, információ a DIA Kft. és az LKK honlapján (www.debrecenairport.com/latogatas 

és www.repterlatogatas.hu/deb), vagy e-mailben (info@repterlatogatas.hu) történik előzetes 

regisztráció útján. 

f) A szolgáltatásért az LKK mindenkor érvényes árlistájának megfelelő díjat kell megfizetni.  

file://///192.168.9.1/repulesvedelem/VÉDELMI%20TISZT/01%20-%20REPÜLŐTÉRI%20VÉDELMI%20TERV/1.2%20-%20NEW%20RVT%20DRAFT/RVT%20mellékletek/20.%20sz.%20melléklet%20-%20Védelmi%20Szabályzat/20.%20sz.%20Melléklet/10.%20sz.%20almelléklet/www.debrecenairport.com/latogatas
file://///192.168.9.1/repulesvedelem/VÉDELMI%20TISZT/01%20-%20REPÜLŐTÉRI%20VÉDELMI%20TERV/1.2%20-%20NEW%20RVT%20DRAFT/RVT%20mellékletek/20.%20sz.%20melléklet%20-%20Védelmi%20Szabályzat/20.%20sz.%20Melléklet/10.%20sz.%20almelléklet/www.repterlatogatas.hu/deb
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6 A kísérés különös szabályai a repülőtér-látogatás során 

a) Repülőtér-látogatási céllal a repülőtér „CPSRA” területére belépő, eseti „CPSRA” belépővel 

rendelkező utastól különböző személyek vonatkozásában a 2015/1998/EU végrehajtási 

rendelet 4-C. függelékében felsorolt tiltott tárgyak bevitele nem engedélyezhető. A megfelelő 

tiltott tárgy kategória alkalmazására a repülőtér-látogatáson kísérőként szereplő személynek 

fel kell hívnia a védelmi ellenőrzés megkezdése előtt a védelmi ellenőr figyelmét. 

b) Az egy kísérő személyhez tartozó látogatók a repülőtér „CPSRA” területén a látogatás teljes 

időtartama alatt kötelesek együtt maradni. A csoport tagjai leszakadásának 

megakadályozása, elkerülése a kísérő személy felelőssége és kötelezettsége. 

c) A repülőtér területén a kísérő személy az általa kísért személyeket nem hagyhatja magára. 

d) Amennyiben a kísérő személy úgy látja, hogy az adott helyzetben indokolt további kísérő 

személy igénybevétele, erről köteles az RVI ügyeletet (Porta vagy FBŐ Ügyelet) tájékoztatni. 

Ilyen esetben az RVI lehetőség szerint gondoskodik további kísérő személyről. Amennyiben 

ez nem megoldható, a látogatást az eredetileg tervezett formában nem lehet megkezdeni. 

e) A repülőtér-látogatás igénylése során leadott eseti belépési engedély igénylő adatlapon (ld.: 

5/A. és 5/P. sz. almellékletek) megjelölt kísérő személyétől csak akkor lehet eltérni, ha az 

új kísérő személy ugyanolyan kísérési jogosultságokkal és képzéssel rendelkezik, mint az 

igénylés során megjelölt kísérő személy. Ez esetben az eltérést elektronikus formában, vagy 

telefonon jelezni szükséges az RVI ügyelet (Porta vagy FBŐ Ügyelet) részére. 

f) A kísérő személy köteles olyan állandó telefonos kapcsolat biztosítására, mely során az RVI 

ügyelet számára az általa kísért repülőtér-látogatás teljes tartama alatt elérhető. 

g) Amennyiben a kísérő személy egyben a látogatáshoz használt gépjármű vezetője is, az 

általános szabályok szerint rendelkeznie kell belterületi vezetői engedéllyel és a látogatás 

ideje alatt folyamatos rádiókapcsolattal. Bármely feltétel hiánya esetén a kíséretet 

megvalósíthatja, de felvezetést köteles igénybe venni. 

h) 14 év alatti gyermekek esetében 10 gyermekenként 1 felnőtt személy (tanár, szülő) jelenléte 

szükséges, amennyiben a csoport gyalogosan közlekedik, vagy gépjárműből kiszáll a 

„CPSRA” területen. 
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7 A repülőtér-látogatás gyakorlati szabályai 

7.1 A repülőtér-látogatás ideje 

a) A repülőtér-látogatására lehetőség van a nap bármely szakában. 

b) Éjszaka vagy rossz látási körülmények között a repülőtér érvényes LVP szabályzatának 

maradéktalan betartása és a helyzettől függően további kísérő személyek igénybevétele 

szükséges. 

7.2 Belépés a repülőtérre 

a) Repülőtér-látogatás céljára az alábbi „CPSRA” belépési pontok használhatók: 

 Védelmi Ellenőrzési Pont utastól különböző személyek számára kialakított csatornája; 

 III. sz. kapu („CPSRA-porta”). 

b) Az adott körülmények függvényében a belépés során az OPS Szolgálat vagy az FBŐ 

tájékoztatja a kísérő személyt és a repülőtér-látogatás résztvevőit a látogatás során 

betartandó rendkívüli szabályokról. 

c) A kísérő személy a csoport „CPSRA” területre való belépését megelőzően köteles 

biztonsági tájékoztatót tartani az általa kísért látogatók számára. A biztonsági 

tájékoztatónak ki kell terjednie legalább a tiltott tárgyak körére, a védelmi ellenőrzéssel 

kapcsolatos tudnivalókra, a gépjárműből való kiszállás során követendő szabályokra, és a 

repülőtér-látogatás során betartandó magatartási szabályokra (ld. 7.6-os pont). 

d) A repülőtér-látogatás megkezdésekor, a csoport „CPSRA” területre való belépése előtt a 

kísérő személy köteles tájékoztatni a látogatás megkezdéséről: 

 az RVI ügyeletet (Porta vagy FBŐ Ügyelet),  

 a védelmi ellenőrzési szolgálatot, valamint 

 vezetett repülőtér-látogatás esetén az OPS Szolgálatot is. 

A bejelentkezéskor közölni kell a csoport létszámát, a kísérő nevét és elérhetőségét. 

e) A repülőtér-látogatás befejezését a kísérő személynek jeleznie kell: 

 az RVI ügyelet (Porta vagy FBŐ Ügyelet), valamint 

 vezetett repülőtér-látogatás esetén az OPS Szolgálat részére is. 
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7.3 Tiltott tárgyak bevitele a repülőtér-látogatás során 

a) A repülőtér-látogatás során a repülőtér „CPSRA” területére tiltott tárgy sem személynél, sem 

gépjárműben nem vihető be. 

b) A tiltott tárgyakat a látogatóktól lehetőség szerint még a „CPSRA” belépési pontra érkezést 

megelőzően el kell venni, és azokat az erre a célra kijelölt megőrzőben, vagy a repülőtér 

területén kívül kell hagyni. Ezen tárgyak a látogatást követően szolgáltathatók vissza 

tulajdonosuk részére. 

c) Amennyiben az elhangzott biztonsági tájékoztató ellenére a „CPSRA” területre való 

belépéskor a védelmi átvizsgálás során a látogatóknál tiltott tárgy kerül elő, úgy a Védelmi 

Ellenőrzési Szolgálat a Repülőtéri Védelmi Terv vonatkozó szabályai szerint jár el, amely a 

látogatás felfüggesztésével, illetve a szabály megszegőjével szembeni hatósági eljárás 

kezdeményezésével járhat. 

d) A tiltott tárgyak listáját a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 8. sz. melléklete, a vonatkozó 

szabályokat a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 5.3.3. pontja tartalmazza. 

7.4 Repülőtér-látogatás gyalogosan 

Lehetőség van a repülőtér gyalogos látogatására. Ilyen látogatás során csak azok a területek 

és terek látogathatók, melyek gyalogosforgalomra kijelölt útvonalon megközelíthetők. 

7.5 Repülőtér-látogatás gépjárművel 

a) Gépjárművel történő repülőtér-látogatás során a gépjármű behajtását és közlekedését, 

valamint a gépjárművezetőt kötik a Védelmi Szabályzatban és a Repülőtéri Kézikönyvben 

(AM) foglalt szabályok (behajtási engedélyekhez kapcsolódó szabályok, RE-KRESZ, 

rádióforgalmazási szabályok). 

b) Gépjárművel történő repülőtér-látogatás során, amennyiben a látogatók elhagyják a 

gépjárművet: 

 a csomagokat (a fényképezőgép kivételével) a gépjárműben kell hagyni; 

 a gépjárműbe történő visszaszállást követően a kísérő személynek létszámellenőrzést 

kell tartania, és fel kell hívnia a látogatók figyelmét arra, hogy ellenőrizzék, nem 

hagytak-e el semmit a kiszállás időtartama alatt. 
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7.6 Magatartási szabályok a repülőtér-látogatás során 

a) A repülőtér-látogatás során az alábbi előírások betartása kötelező: 

 gyalogos látogatás vagy gépjárműből való kiszállás során a kísérő személy által kijelölt 

útvonaltól eltérni tilos; 

 gépjárművel történő látogatás során a gépjárművel csak a kijelölt helyen szabad 

megállni és várakozni; 

 a gépjárműből kiszállni csak az erre kijelölt helyen szabad, és csak akkor, ha erre a 

kísérő személy engedélyt ad; 

 a légijárművek biztonsági zónájában tartózkodni kiszolgálás alatt tilos; 

 a légijárművek biztonsági zónájában kiszolgálási időn túl csak a földi kiszolgálás 

engedélyével szabad tartózkodni; 

 légijárműre felmászni, nekitámaszkodni és alapvetően légijárművet megérinteni tilos; 

 a repülőtér-látogatás során tartózkodni kell minden olyan hang – és fényhatás 

kiváltásától, mely zavarhatja a repülőtér rendeltetésszerű működését; 

 tilos ittas, bódult, vagy egyébként nem beszámítható állapotban a repülőtér területére 

lépni; 

 jól láthatósági mellény viselése minden látogató és kísérő személy számára kötelező (a 

jól láthatósági mellények biztosítása a látogatást szervező kötelessége); 

 gyalogos látogatás során kerülni kell a magassarkú viselését; 

 tilos a szemetelés, illetve bármilyen tárgy eldobása; 

 tilos a dohányzás és nyílt láng használata. 

b) Amennyiben a repülőtér-látogatás során, vagy a gépjárműből történő kiszálláskor a csoport 

egy vagy több tagja nem követi a kísérő személy utasításait, vagy nem megfelelő 

magatartást tanúsít, illetve nem együttműködő, a csoportot azonnal vissza kell szállítani a 

gépjárműre, és a repülőtér-látogatást szükség esetén fel kell függeszteni. A kísérő személy 

szükség esetén értesítheti az FBŐ-t. 

8 Repülőtér-látogatás korlátozása vagy felfüggesztése 

a) A repülőtér-üzemeltető törekszik arra, hogy a repülőtér-látogatások csak indokolt esetben 

kerüljenek felfüggesztésre. Előfordulhatnak azonban olyan nem tervezett repülőtéri 
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események, amikor hatóságok, vagy a repülőtér-üzemeltető az előzetesen megadott 

engedély birtokában is a látogatók „CPSRA” területre történő belépését megtagadhatja, 

és/vagy a látogatókat várakoztathatja, illetve a kísérővel történő külön egyeztetés mellett 

kijelölhetik a repülőtér-látogatás kezdő és/vagy záró időpontját, módosíthatják a látogatás 

tervezett útvonalát, illetve megtilthatják a repülőtér egyes részeinek érintését. 

b) Nem engedélyezhető repülőtér-látogatás kényszerhelyzeti gyakorlat időtartama alatt, 

valamint előre ismert VIP légijárat esetén. 

8.1 Vis maior 

a) A repülőtér-látogatás várható vagy bekövetkezett kényszerhelyzet, extrém időjárási 

körülmények beállta vagy más, a repülőtér-üzemeltető által vis maiornak ítélt körülmény 

esetén azonnali hatállyal felfüggeszthető vagy megtagadható, ha erre okot adó körülmény 

miatt az OPS Szolgálat, az AFIS, az RVI vagy más, a repülőtéren kényszerhelyzetben 

intézkedési jogosultsággal rendelkező szervezet vagy hatóság azt indokoltnak tartja. 

b) Vis maior esetén a kísérő személy és a látogatók kötelesek az OPS Szolgálat, az AFIS, az 

RVI vagy más, a repülőtéren kényszerhelyzetben intézkedési jogosultsággal rendelkező 

szervezet utasításait követni, és amennyiben erre utasítást kapnak, úgy a „CPSRA” területet 

a lehető legrövidebb úton és időn belül elhagyni. 

9 A repülőtér-látogatás során látogatható területek 

9.1 Külön hozzájárulás nélkül látogatható területek 

Külön szakterületi, igazgatósági vagy hatósági hozzájárulás nélkül látogatható területek: 

a) a terminál utasok által elérhető külső és belső terei; 

b) utaskezelési területek; 

c) előre kijelölt útvonalak; 

d) előtér, valamint öböl-állóhelyek; 

e) minden egyéb terület, ami a 9.2 pontban nincs nevesítve. 
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9.2 Előzetes külön hozzájárulás birtokában látogatható területek 

Kizárólag előzetes szakterületi, igazgatósági, vagy hatósági hozzájárulás birtokában 

látogatható területek: 

a) feladott poggyász átvizsgáló helyiség és feladott poggyász rakodó terület; 

b) üzemanyagkiszolgáló egység területe; 

c) az előtéren kívüli légijármű mozgási területek (gurulóutak, futópálya); 

d) torony; a torony látogatása során a toronyban a szolgálatot ellátó személyzeten kívül 5 

fő látogató és 1 fő kísérő tartózkodhat egy időben; 

e) biztonsági szolgálatok, tűzoltóparancsnokság és hatóságok szolgálati helyiségei; 

f) léginavigációs rendszerek és ezek érzékeny vagy kritikus területei. 

Hozzájárulásnak tekinthető, ha az adott szervezeti egység vezetője a repülőtér-látogatás 

bejelentésekor ellenvetést nem tesz, vagy kifogást nem emel. 

10 Fotó, videó és filmfelvétel készítése 

a) Amatőr 

A repülőtér-látogatás során a látogatók készíthetnek fotókat, videókat és filmfelvételeket 

azokról a területekről és az ott folyó munkálatokról, melyek látogatása hozzájáruláshoz nem 

kötött vagy egyébként számukra engedélyezve van. 

A látogatók továbbá szabadon készíthetnek fotót, videót és filmfelvételt a leszállásokról, 

felszállásokról és a légijárművekről mozgás közben. 

b) Professzionális 

Professzionális fotó, videó vagy filmfelvétel készítéséhez a szükséges engedélyek 

megszerzésén kívül a repülőtér-üzemeltető marketing és PR referensével történő előzetes 

egyeztetés szükséges. Az ilyen felvételek készítése térítésköteles, ennek formájáról a 

marketing és PR referens az egyeztetés során ad tájékoztatást. 


