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1 Általános rendelkezések 

1.1 Fogalom-meghatározások 

a) Repülőtéri Azonosító Kártya – RAK (Airport Identification Card – AIC): 

A DIA Kft. által kiállított fényképes, névvel, sorszámmal, területi és időbeli érvényességgel 

ellátott, plasztik kártya formátumú biztonsági okmány1. 

b) Földi oldal (landside): 

A repülőtér telekhatárain belül eső azon területek összessége, amelyek a telekhatár és a 

légi oldal határa közé esnek. 

c) Nyilvános területek: 

A repülőtér földi oldali területének azon részei (beleértve a repülőtéri forgalmi épületeket 

is), ahová az utasok és kísérőik korlátozás nélkül, illetve időbeli korlátozással és/vagy 

térítés ellenében beléphetnek és ott tartózkodhatnak. 

d) Légi oldal (airside)2: 

A repülőtér mozgásterülete, a szomszédos területek, valamint épületek vagy azok részei, 

ahová a belépés korlátozott. 

e) Szigorított védelmi terület (security restricted area – SRA): 

A repülőtér légi oldalán belüli, fizikailag leválasztott terület, ahová a belépés csak védelmi 

ellenőrzést követően lehetséges. 

f) Szigorított védelmi terület kritikus rész (critical part of security restricted area – 

CPSRA): 

A repülőtér valamennyi olyan része, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek, 

továbbá a repülőtér valamennyi olyan része, amelyen az átvizsgált feladott poggyász – 

hacsak nem biztosított poggyász – áthaladhat vagy tárolható. 

  

                                            
1 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 1. § 3. 

2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 300/2008/EK RENDELETE (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös 

szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 3. cikk. 11. 
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g) Határátkelőhely3: 

Az illetékes hatóságok által a külső határok átlépése céljára engedélyezett átkelőhely. 

h) Határterület4: 

A személy-, áru- és járműellenőrzésre kijelölt terület, a tranzitterület, továbbá az induló, 

illetve érkező légi jármű ajtaja és az útlevél- és vámellenőrzés helye között kijelölt terület. 

1.2 Rövidítések jegyzéke 

AH Alkotmányvédelmi Hivatal 

CPSRA Critical Part of Security Restricted Area 

(szigorított védelmi terület kritikus rész) 

DIA Kft. Debrecen International Airport Kft. 

RVI Debrecen International Airport Kft. Repülésvédelmi 

Igazgatóság 

FBŐ Debrecen International Airport Kft. Fegyveres Biztonsági 

Őrség 

HBM RFK HSZ Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság 

Határrendészeti Szolgálat 

HBM RFK NYHRK Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság 

Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség  

ITM LH Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Légiközlekedési Hatóság 

NAV ÉARVPF Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri 

Főigazgatósága 

SRA Security Restricted Area 

(szigorított védelmi terület) 

TEK Terrorelhárítási Központ 

                                            
3 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/399 RENDELETE (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok 

uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 2. cikk 8. 
4 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és 

tartózkodás szabályairól 1. § (2) 
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2 A repülőtér területei 

2.1 Földi oldal 

a) A repülőtér földi oldali területe a repülőtér telekhatárain belül eső azon területek 

összessége, amelyek a telekhatár és a légi oldalt határoló védelmi kerítés közé esnek. 

b) A repülőtéren földi oldali, nyilvános területnek minősülnek az alábbi területek: 

 repülőtéri utasforgalmi parkoló; 

 DIA Kft. „A” épületen belül: 

 földszinti utaskezelési helyiség, 

 földszinti védelmi ellenőrzési pont előtti sorképző terület, 

 földszinti érkezési előtér. 

c) A repülőtéren földi oldali, nem nyilvános területnek minősülnek az alábbi területek: 

 repülőtéri szolgálati parkoló; 

 DIA Kft. „B” épület földszint (a lépcsőház kivételével); 

 lekerített repülőtéri csapadékvíz-tároló és környezete; 

 XANGA „CARGO2” épület teljes területe; 

 északnyugati logisztikai terület (DIA Kft. 23-26. sz. hangárok, XANGA „A”, „B”, 

épületek). 

2.2 Légi oldal 

A repülőtér teljes, zárt védelmi kerítéssel körbe határolt területe, valamint védelmi terület 

határt képező épületek esetében a 

 DIA Kft. „A” épület területe (a földszinti utaskezelési helyiség, a földszinti védelmi 

ellenőrzési pont előtti sorképző terület, és a földszinti érkezési előtér kivételével), 

 a DIA Kft. „B” épület lépcsőház és teljes emeleti szintje, és a 

 XANGA „A” épület L1 csarnokajtó mögötti része, és a „CARGO1” épület teljes területe 

légi oldali területnek minősülnek. 
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2.3 Szigorított védelmi terület (SRA) 

A repülőtér teljes légi oldali területe egyben szigorított védelmi terület (SRA), az alábbi 

területek kivételével: 

 DIA Kft. „A” épület földszint, AIRSIDE-porta mögötti terület, 

 DIA Kft. „A” épület nyugati lépcső, 

 DIA Kft. „A” épület keleti lépcső, 

 DIA Kft. „A” épület 1. emelet, 

 DIA Kft. „A” épület 2. emelet, 

 DIA Kft. „A” épület torony helyiség. 

2.4 Szigorított védelmi terület kritikus rész (CPSRA) 

A repülőtér teljes SRA területe egyben szigorított védelmi terület kritikus rész (CPSRA). 

2.5 Határterület 

a) A Debrecen Nemzetközi Repülőtér területén a határterület megegyezik a 2.3 pontban 

definiált SRA területtel (és egyben CPSRA területtel). 

b) A HBM RFK NYHRK Határátkelőhely rendet készített és azok végrehajtása minden, 

határterületre lépő személy számára kötelező. A Határátkelőhely rendet a Repülőtéri 

Védelmi Terv II. kötet 11. sz. melléklet tartalmazza. 

2.6 Területek megnevezései 

A légi oldalnak minősülő, de nem SRA (és ezáltal nem CPSRA, és nem határterület) 

területeket (ld. 2.3 pont kivételek) a továbbiakban együttesen az „AIRSIDE” névvel illetjük. 

Az SRA (ezáltal egyben CPSRA, és egyben határterület) területeket a továbbiakban 

együttesen a „CPSRA” névvel illetjük. 

A repülőtér védelmi területeinek részletes megjelenítését az Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 

1. sz. melléklet tartalmazza. 
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3 Belépési pontok 

3.1 „AIRSIDE” belépési pont 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér „AIRSIDE” területére történő belépésre a DIA Kft. „A” épület 

földszintjén kialakított irodabejáraton (AIRSIDE-porta) keresztül van lehetőség. 

3.2 „CPSRA” belépési pontok 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér „CPSRA” területére kizárólag védelmi ellenőrzést követően 

lehetséges a személyek belépése és a gépjárművek behajtása. A védelmi ellenőrzés 

részleteiről a Repülőtéri Védelmi Terv I. kötet 7. sz. melléklet rendelkezik. 

3.2.1 Utasok számára 

a) Utasok számára az alábbi pontokon keresztül lehetséges a belépés a repülőtér „CPSRA” 

területére: 

 DIA Kft. „A” épület földszint Védelmi Ellenőrzési Pont 1-es és 2-es csatorna. 

A Védelmi Ellenőrzési Pont 3-as csatornája forgalmilag indokolt esetben a védelmi tiszt 

utasításának követően utas számára is igénybe vehető. 

b) Utas az utastól különböző személyek számára szolgáló CPSRA belépési pontokon nem 

léphet be. Ezen szabály alól kivételt képeznek az alábbi utasok: 

 az Országos Mentőszolgálat által szállított beteg utasok,  

 a Rendőrség által különleges okokból kísért személyek, 

 nagy mennyiségű diplomáciai futárposta szállítója hatósági ellenőrzés mellett.  

3.2.2 Utastól különböző személyek számára 

Utastól különböző személyek számára az alábbi pontokon keresztül lehetséges a belépés a 

repülőtér „CPSRA” területére: 

 DIA Kft. „A” épület földszint Védelmi Ellenőrzési Pont 3-as csatorna; 

 III. sz. kapu („CPSRA-porta”). 

Az alábbi pontokon keresztül csak a 3.2.3 pontban felsorolt, kapcsolódó esetekben 

lehetséges utastól különböző személyek számára a belépés a repülőtér „CPSRA” területére: 

 IV. sz. kapu (1. Kényszerhelyzeti belépési pont); 
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 V. sz. kapu (2. Kényszerhelyzeti belépési pont); 

 VIII. sz. kapu. 

3.2.3 Gépjármű behajtási pontok 

Gépjárművek számára az alábbi pontokon keresztül lehetséges a behajtás a repülőtér 

„CPSRA" területére: 

 III. sz. kapu („SRA-porta”): elsődleges gépjármű be- és kihajtási pont; 

 IV. sz. kapu (1. Kényszerhelyzeti belépési pont): kizárólag az alábbi esetekben 

használható: 

o kényszerhelyzet esetén hatósági gépjárművek részére; 

o diplomáciai küldöttség, kísérete, és hatósági felvezetése számára; 

o állami célú gépjárművek számára; 

 V. sz. kapu (2. Kényszerhelyzeti belépési pont): kizárólag az alábbi esetekben 

használható: 

o kényszerhelyzet esetén hatósági gépjárművek részére; 

 VIII. sz. kapu: kizárólag az alábbi gépjármű-kategóriák számára, indokolt esetben: 

o tehergépjármű pótkocsival; 

o autóbusz; 

o VIII. sz. kapu melletti, repülőtéren belüli hulladéktároló célforgalma. 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér személy belépési és gépjármű behajtási pontjainak térképes 

megjelenítését az Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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4 Belépés a repülőtérre 

4.1 Általános előírások 

a) Az illetéktelen személyek és járművek belépésének megakadályozása érdekében a repülőtér 

légi oldalára és szigorított védelmi területére való belépést és behajtást a repülőtér-

üzemeltető DIA Kft. korlátozza és ellenőrzi. 

b) A légi oldalra és a „CPSRA” területre csak akkor engedélyezhető egy adott személy belépése 

vagy gépjármű behajtása, ha ott-tartózkodása indokolt. 

o Indokoltnak tekintendő a személy belépése vagy gépjármű behajtása: 

 amennyiben az a repülőtér légi oldalán belül működő szervezetnél való 

foglalkoztatási, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony megléte 

esetén történik; továbbá 

 ha a repülőtér légi oldalán belül működő szervezet igazolja, hogy a külső 

partner általi belépés és/vagy behajtás a repülőtér légi oldalán belül való 

munkavégzés, ügyintézés vagy tárgyalás céljából történik. 

 szervezett repülőtér-látogatás esetében. 

c) Utas belépése a „CPSRA” területre az utazáshoz igénybe vett légijárműhöz és annak 

fedélzetére tekinthető indokoltnak, kizárólag abban az időszakban, amikor az utazáshoz 

igénybe venni kívánt légijárműre utasfelvételi időszak van. 

4.2 Repülőtéri azonosító kártyákra, eseti belépési engedélyekre, eseti- és 

állandó behajtási engedélyekre vonatkozó közös szabályok 

a) A repülőtéri azonosító kártyák, eseti belépési engedélyek, eseti- és állandó behajtási 

engedélyek elkészítése és kiadása kizárólagosan az RVI hatáskörébe tartozik. 

b) A DIA Kft. által kiállított repülőtéri azonosító kártyák, eseti belépési engedélyek, eseti- és 

állandó behajtási engedélyek területi és időbeli érvényességéért, jogszerű, az igénylésnek 

megfelelő felhasználásáért, valamint a tiltott tárgyak bevitelének indokoltságáért az engedély 

jogosultja teljes jogi felelősséggel tartozik. 

c) A repülőtéri azonosító kártyákon, az eseti belépési engedélyeken és az állandó és eseti 

behajtási engedélyeken a területi érvényesség jelölve van. 

d) A belépő személy csak azon a területen tartózkodhat, amelyre: 

o repülőtéri azonosító kártyája, vagy 
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o eseti belépési engedélye, és az őt kísérő személy repülőtéri azonosító kártyája területi 

jogosultságának közös metszete 

feljogosítja. 

e) A repülőtéri azonosító kártyákon és az állandó behajtási engedélyeken az időbeli 

érvényesség jelölve van. A belépő személy és a behajtó gépjármű csak az érvényességi időn 

belül használhatja ezeket. 

f) Repülőtéri azonosító kártyát vagy eseti belépési engedélyt más személy részére 

átadni, vagy más személy repülőtéri azonosító kártyáját felhasználni, valamint eseti 

vagy állandó behajtási engedélyt nem az engedélyes gépjármű behajtásának 

igazolására felhasználni szigorúan tilos! Az ilyen módon történő visszaéléseket a DIA 

Kft. saját hatáskörben szankcionálja, illetve büntetőjogi lépéseket tesz. 
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5 Személyek belépése a repülőtérre 

5.1 Jogosultság ellenőrzése 

A belépési jogosultságot főszabály szerint az DIA Kft., ezen túlmenően szúrópróbaszerűen 

– illetve rendkívüli esetekben akár folyamatosan is – a repülőtéren szolgálatot teljesítő 

rendészeti hatóságok ellenőrzik. 

5.2 Belépés az „AIRSIDE” területre 

a) Az „AIRSIDE” területre személy csak a következő engedélyek valamelyikének megléte 

esetén léphet be: 

o a DIA Kft. által – a hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás 

nélkül vagy korlátozással – kiállított: 

 érvényes „AIRSIDE” vagy „CPSRA” repülőtéri azonosító kártya, vagy 

 érvényes „AIRSIDE” vagy „CPSRA” eseti belépési engedély; vagy 

o érvényes (a 2015/1998/EU rendelet 1.2. pontjában meghatározott) uniós 

repülőszemélyzeti azonosító („CREW”) kártya, továbbá érvényes repülési parancs és 

repülési terv az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére; vagy 

o érvényes, nem uniós repülőszemélyzeti azonosító („CREW”) kártya, továbbá 

érvényes repülési parancs és repülési terv, valamint kíséret az igénybe vett 

légijárműhöz, vagy annak fedélzetére; vagy 

o az ITM LH érvényes azonosító kártyája, vagy 

o az ITM LH által felkért megfelelőséget ellenőrző hatóság elismert azonosító kártyája. 

b) A légi oldalon való tartózkodó személyek ellenőrzés céljából kötelesek kérésre felmutatni az 

engedélyüket tanúsító dokumentumot. 

c) Az engedélyek ellenőrzésére jogosult együttműködő hatóságok 5 : Rendőrség, TEK, AH 

d) Az engedélyek ellenőrzésére jogosult repülőtér-üzemeltetői szervezetek: a Repülésvédelmi 

Igazgatóság tagja, a Fegyveres Biztonsági Őrség tagja és a portaszolgálatot teljesítő 

személy. 

                                            
5
 A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 14. § 15., 14/A. § f), 15. § i) alapján 
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5.3 Belépés a „CPSRA” területre 

5.3.1 Engedélyek 

a) A „CPSRA” területre személy csak a következő engedélyek valamelyikének megléte esetén 

léphet be: 

o érvényes beszállókártya vagy azzal egyenértékű dokumentum; 

o a DIA Kft. által – a hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás 

nélkül vagy korlátozással – kiállított 

 érvényes „CPSRA” repülőtéri azonosító kártya, vagy 

 érvényes „CPSRA” eseti belépési engedély; vagy 

o érvényes (a 2015/1998/EU rendelet 1.2. pontjában meghatározott) uniós 

repülőszemélyzeti azonosító („CREW”) kártya, továbbá érvényes repülési parancs és 

repülési terv az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére; vagy 

o érvényes, nem uniós repülőszemélyzeti azonosító („CREW”) kártya, továbbá 

érvényes repülési parancs és repülési terv, valamint kíséret az igénybe vett 

légijárműhöz, vagy annak fedélzetére; vagy 

o az ITM LH érvényes azonosító kártyája, vagy 

o az ITM LH által felkért megfelelőséget ellenőrző hatóság elismert azonosító kártyája. 

b) A „CPSRA” területre való belépés során a személyek kötelesek felmutatni a belépési 

jogosultságot igazoló dokumentumot a belépést-ellenőrzést végző személy részére. 

c) Az engedélyek ellenőrzésére jogosult együttműködő hatóságok 6 : Rendőrség, TEK, AH 

d) Az engedélyek ellenőrzésére jogosult repülőtér-üzemeltetői szervezetek: a Repülésvédelmi 

Igazgatóság tagja, a Fegyveres Biztonsági Őrség tagja és a portaszolgálatot teljesítő 

személy. 

5.3.2 Védelmi ellenőrzés 

a) A repülőtéren a „CPSRA” területre történő belépést minden esetben védelmi ellenőrzés előzi 

meg. 

b) A Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a védelmi ellenőrzést védelmi ellenőrzési szolgálat 

biztosítja. 

                                            
6 A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 14. § 15., 14/A. § f), 15. § i) alapján 
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c) A belépésre jogosult személy minden magánál tartott tárgyat, eszközt, vagy egyéb dolgot 

köteles bemutatni a védelmi ellenőrzést végző személyzetnek, majd köteles alávetni magát 

a védelmi ellenőrzésnek. Ennek elmaradása vagy megtagadása esetén a belépést meg kell 

tagadni, és minden törvényes eszközzel meg kell akadályozni. 

d) A védelmi ellenőrzés módjáról, módszereiről és a rendszeresített eszközökről a védelmi 

ellenőrzésre vonatkozó külön szabályzat rendelkezik, mely szabályzat nem nyilvános. 

5.3.3 Tiltott tárgyak bevitele 

a) A repülőtér „CPSRA” területére nem bevihető tiltott tárgyak listáját a Repülőtéri Védelmi 

Terv II. kötet 8. sz. melléklet tartalmazza. 

b) A repülőtér „CPSRA” területére tiltott tárgy csak az ITM LH engedélyével, a Rendőrséggel 

egyeztetve hozható be. A tiltott tárgyak „CPSRA” területre való bevitelére vonatkozó 

részletes szabályokat, valamint a különböző mentességi lehetőségeket a Repülőtéri 

Védelmi Terv II. kötet 9. sz. melléklet tartalmazza. 

c) A tiltott tárgyak bevitelére jogosult személy a felelős azért, hogy a tárgyat a repülőtér 

„CPSRA” területen illetéktelen hozzáféréstől biztosítottan használja és tárolja. 

d) A tiltott tárgyak bevitelére kiadott engedéllyel való visszaélés, jogszerűtlen, szabálytalan 

használat az engedély azonnali bevonásával jár és hatósági felelősségre vonást von maga 

után. 

5.3.3.1 Szerszámok bevitele 

A „CPSRA” területre utastól különböző személy nem viheti be az a 2015/1998/EU 

végrehajtási rendelet 1-A. függelékben felsorolt tárgyakat. Ugyanakkor a 2015/1998/EU 

végrehajtási rendelet 4-C. függelék c), d), e) pontokban felsorolt tárgyak nem képezik részét 

ezen előbbi listának, ezért az ezen pontokban felsorolt tárgyak (többségében szerszámok) 

utastól különböző személy által „CPSRA” területre való bevitele előzetes engedélyt nem 

igényel. Az ezen tárgyak utasok általi hozzáférésének megelőzése és megakadályozása az 

utastól különböző személy vagy – eseti belépési engedéllyel rendelkező személy esetében 

– kísérőjének feladata és felelőssége. 

Fentiek alól kivételt képeznek a repülőtér-látogatás céljából érkező utastól különböző 

személyek, akik vonatkozásában a 2015/1998/EU végrehajtási rendelet 4-C. függelék 

alkalmazandó (lásd 5.5.4. pont). 
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5.4 Repülőtéri azonosító kártya 

5.4.1 A repülőtéri azonosító kártya jellemzői 

a) Kiadását védelmi háttérellenőrzés előzi meg. 

b) Azon természetes személy részére igényelhető, aki a repülőtér területén tartósan, 

huzamosabb ideig, de legalább évi 30 napnál tovább indokoltan tartózkodik. Indokolt 

tartózkodás különösen a munkavégzés, felügyelet, minőségellenőrzés, audit, oktatás, 

szervezeti indok, diplomáciai okok vagy egyéb ok (ebben az esetben a repülőtéri azonosító 

kártya kiadása egyéni mérlegelés tárgyát képezi). 

c) Típusai: 

o „AIRSIDE” repülőtéri azonosító kártya: területi hatálya a légi oldal, CPSRA nélkül; 

o „CPSRA” repülőtéri azonosító kártya: területi hatálya a légi oldal, CPSRA-val. 

d) A repülőtéri azonosító kártyák mintaképeit a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

e) Repülőtéri azonosító kártya az alábbi érvényességi időtartamokra adható ki: 

o 3 hónap, 

o 6 hónap, 

o 24 hónap. 

f) Azon személyek esetében, akik tiltott tárgyat maguknál tarthatnak, külön kódjelzés jelöli ezen 

jogosultságot a repülőtéri azonosító kártyán az alábbiak szerint:  

o 7: a repülőtér védelmét ellátó rendvédelmi szervek szolgálati felszerelése; 

o 8: egyéb, a 7-es kódban fel nem sorolt tárgyak, anyagok, eszközök; 

o 9: teljes mentesség. 

A tiltott tárgyak bevitelére vonatkozó részletes szabályokat az 5.3.3-as pont tartalmazza. 

g) A repülőtéri azonosító kártyán szimbólummal feltüntetésre kerül a kísérési jogosultság (ld. 

5.5.4-es pont), amennyiben azt a kérelemben jelzik és jóváhagyásra kerül, valamint a 

személy a kísérésre vonatkozó kompetenciákat védelmi képzés keretében elsajátította. 

h) A repülőtéri azonosító kártyához mágnes társkártya tartozhat. A mágneskártya a DIA Kft. „A” 

„B” és „C” épületein belül való mozgást teszi lehetővé, a repülőtéri azonosító kártyán található 

zónakódok, valamint a betöltött munkakör alapján. A mágneskártyához tartozó 

jogosultságokat az RVI jogosult kiegészíteni illetve módosítani, az érintett hatóságokkal való 
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egyeztetést követően. A repülőtéri azonosító kártya és a mágneskártya biztonsági matricával 

van összeragasztva. A biztonsági matrica sérülését haladéktalanul jelezni kell az RVI felé. 

i) A repülőtéri azonosító kártya és hozzá kapcsolódóan a mágneskártya az alábbi 

zónajogosultságokra adható ki: 

o O (Irodaépület – Office building): DIA Kft. „A” épület „AIRSIDE” területének földszinti, 

1. emeleti és 2. emeleti részei, a NAV ÉARVPF és HBM RFK NYHRK helyiségeinek 

kivételével; 

o P (Utasterminál – Passenger terminal): DIA Kft. „A” és „C” épületek „CPSRA” területei; 

o T (Torony – Tower): DIA Kft. „A” épület „AIRSIDE” területének toronyszintje. 

5.4.2 Kérvényezés, engedélyezés és kiadás rendje 

5.4.2.1 Kérvényezés menete 

a) A repülőtéri azonosító kártya iránti kérelmeket az Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 3. sz. 

melléklet megfelelő kitöltésével, elektronikus úton a security@debrecenairport.com e-mail 

címre, vagy nyomtatott formában személyesen kell benyújtani az RVI részére. 

b) Az RVI jogosult a nem megfelelően kitöltött vagy hiányos kérelmeket visszautasítani, melyről 

a kérelmezőt elektronikus levél formájában értesíti. 

c) A repülőtéri azonosító kártyák kiadását megelőzően jogszabályi kötelezettség alapján 

végrehajtott védelmi háttérellenőrzéseket a HBM RFK HSZ, a TEK, az AH és a NAV ÉARVPF 

végzi. 

d) A tiltott tárgyak bevitelének engedélyezését (7, 8, 9 kódok) az ITM LH végzi. 

e) Azon külföldi állampolgárok esetében, akik Magyarország területén munkavállalási 

engedélyhez kötött tevékenységet végeznek és részükre kérelmezik a repülőtéri azonosító 

kártya kiadását, az előző pontban megjelölt dokumentumon kívül csatolni kell a 

munkavállalási engedély hitelesített másolati példányát. A repülőtéri azonosító kártya 

érvényességi idejének a munkavállalási engedély érvényességével egybe kell esnie, 

ugyanakkor nem lehet több, mint 2 év. 

f) A kérelmen feltüntetett adatok valódiságáért, a kérelem indokoltságáért és a kiadott 

repülőtéri azonosító kártya felhasználásáért a jogosult kérelmező szervezet vezetője 

teljes jogi felelősséggel tartozik. 

5.4.2.2 Engedélyezés menete 
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a) A kérelem beérkezését követően az RVI ellenőrzi, hogy a kérelem indokolása jogszerű és 

megfelelően alátámasztott-e, valamint minden kötelező adat megfelelően fel van-e a 

kérelmen tüntetve. 

b) Az RVI védelmi szempontok mérlegelése alapján dönthet a kérelmezett repülőtéri azonosító 

kártya korlátozásokkal történő jóváhagyásáról. 

c) Az ellenőrzést követően az RVI továbbítja a kérelmet az érintett hatóságoknak a védelmi 

háttérellenőrzés lefolytatása, és adott esetben a tiltott tárgy bevitelének engedélyezése 

céljából. 

5.4.2.3 Kiadásának feltételei 

a) Az RVI az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állítja ki a repülőtéri azonosító kártyát, 

és amennyiben kérelmezték és indokolt, úgy a hozzá tartozó mágneskártyát: 

 a személy belépése a repülőtér területére munkavégzés céljából nélkülözhetetlen, 

és ez megfelelő indokolással alátámasztott; és 

 a munkavállaló a munkáltatóval egy hónapnál hosszabb szerződéses 

munkaviszonyban áll; és 

 minden, a védelmi háttérellenőrzésben részt vevő hatósági szerv hozzájárulása 

beérkezett az RVI-hez; 

 tiltott tárgy beviteli kategória kérelmezése esetén az ITM LH hozzájárulása 

beérkezett az RVI-hez; 

 a kérelmező 1 évnél nem régebbi légiközlekedés védelmi tudatossági képzés 

igazolását bemutatja. 

b) Amennyiben az illetékes hatóságok bármely ok miatt nem járulnak hozzá a repülőtéri 

azonosító kártya kiadásához, akkor a repülőtéri azonosító kártya nem adható ki. 

5.4.3 Érvényesség, hosszabbítás, visszavonás, elvesztés 

5.4.3.1 Érvényesség 

a) A repülőtéri azonosító kártyák érvényességi ideje határozott idejű munkaviszony esetén 

megegyezik a munkaviszony végével, de legfeljebb 2 év lehet. 

b) A repülőtéri azonosító kártya határozatlan idejű munkaszerződés esetén a próbaidő alatt 3 

hónapos érvényességi időre is kiadható. 

c) A repülőtéri azonosító kártya az RVI által indokoltnak talált esetekben kiadható 6 hónapos 

időszakra vagy 2 évnél rövidebb időtartamra is.  
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5.4.3.2 Hosszabbítás 

a) A repülőtéri azonosító kártya érvényességi idejének lejártát követően új kártya kiállítására 

van szükség. 

b) Hosszabbításnak tekintjük azon eseteket, amikor egy repülőtéri azonosító kártyával már 

rendelkező személy a kártya érvényességi idejének lejárta előtt max. 60, de min. 30 nappal 

kérelmezi új repülőtéri azonosító kártya kiállítását. 

c) Az RVI a b) bekezdésben jelzett időintervallumon belül beérkezett kérelmek esetén vállalja, 

hogy a kérelmező részére – amennyiben a kérelmező az újbóli védelmi háttérellenőrzésen 

megfelelt – a meglévő kártya érvényességi idejének lejártáig kiállítja az új repülőtéri 

azonosító kártyát. 

5.4.3.3 Visszavonás 

A repülőtéri azonosító kártyát azonnal vissza kell szolgáltatni az RVI részére az alábbi 

esetekben: 

o RVI felszólítására; 

o a munkaviszony megszűnésekor azonnal, de legkésőbb a munkaviszony 

megszűnését igazoló dokumentumok kézhezvételének időpontjában; a leadás 

végrehajtásáért a kérelmező terület vezetője felelős; 

o a kártya érvényességi idejének lejártakor; 

o új vagy meghosszabbított kártya kézhezvétele esetén. 

5.4.3.4 Elvesztés 

a) A repülőtéri azonosító kártyával történt rendkívüli eseményeket – elvesztés, eltulajdonítás, 

talált kártya – azonnal jelenteni kell az RVI-nek, vagy munkaidőn túl, szabad- illetve 

munkaszüneti napokon az FBŐ Ügyeletnek. 

b) A repülőtéri azonosító kártyával kapcsolatos bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken lehet 

jelezni: 

o FBŐ őrparancsnok: +36/30 348-8714 

o RVI: security@debrecenairport.com 

o HBM RFK NYHRK: police@debrecenairport.com 

c) Új kártya kiadásához a munkáltató ismételt írásbeli kérelme szükséges. 
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5.4.4 Nyilvántartás 

a) A kérelmeket és a hatóságok által végzett védelmi háttérellenőrzések eredményeit a DIA Kft. 

elektronikus és papír alapú nyilvántartásban tárolja, a dokumentumok megőrzési ideje 5 év. 

b) A visszavont repülőtéri azonosító kártyák megőrzési ideje 5 év, melynek letelte után azok 

megsemmisítésre kerülnek. 

c) Az összes kiadott és visszavont, valamint elveszett/ellopott repülőtéri azonosító kártyáról az 

RVI elektronikus nyilvántartást vezet. 

5.5 Eseti belépési engedély 

a) Eseti belépési engedélyek típusai: 

o „AIRSIDE” eseti belépési engedély: területi hatálya a légi oldal, CPSRA nélkül; 

o „CPSRA” eseti belépési engedély: területi hatálya a légi oldal, CPSRA-val; 

b) Az eseti belépési engedély meglétét a DIA Kft. által kiállított, fénykép és név nélküli, 

sorszámmal és területi érvényességgel ellátott plasztik kártya tanúsítja. 

c) A „CPSRA” eseti belépési engedély meglétét tanúsító kártyának két típusa van: 

o „WORKER CPSRA” kártya: munkavégzés céljából belépő személyek részére kerül 

kiadásra, a kártya bal oldalán nagyméretű „W” betű szerepel; 

o „VISITOR CPSRA” kártya: repülőtér-látogatás céljából belépő személyek részére 

kerül kiadásra, a kártya bal oldalán nagyméretű „V” betű szerepel. 

d) Az eseti belépési engedélyeket tanúsító kártyák mintaképeit a Repülőtéri Védelmi Terv II. 

kötet 2. sz. melléklet tartalmazza. 

5.5.1 Kérvényezés, engedélyezés és kiadás rendje 

5.5.1.1 Kérvényezés menete 

5.5.1.1.1 „AIRSIDE” eseti belépési engedély kérvényezése és kiadása 

a) „AIRSIDE” eseti belépési engedély kiadásához előzetes ellenőrzésre és elbírálásra 

nincs szükség. 

b) Amennyiben az AIRSIDE-portán jelen van a portaszolgálatot ellátó személy, abban az 

esetben az „AIRSIDE” eseti belépési engedély kérelmezése és az adatok rögzítése 

helyben, elektronikusan történik. 
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c) Ha a portaszolgálat nem elérhető, úgy az „AIRSIDE” eseti belépési engedély 

kérelmezése és az adatok rögzítése a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 4/A és 4/P 

sz. melléklet papíron, helyben történő kitöltésével történik. Ezen esetben a fogadó 

szervezet képviselőjének a portán fogadnia kell a személyt, és a képviselő jogosult az 

eseti belépési engedélyt tanúsító „AIRSIDE” kártyát a belépő személy számára átadni. 

d) „AIRSIDE” eseti belépési engedély jogosultja „AIRSIDE” kártya birtokában az 

engedély kiadásának napján tartózkodhat a repülőtér „AIRSIDE” (légi oldal, CPSRA 

nélkül) területein. 

e) „AIRSIDE” eseti belépési engedély jogosultja az „AIRSIDE” kártya átvételekor köteles 

megjelölni a belépés indokát, melyet az AIRSIDE-porta a kártya kiadásakor rögzít. 

f) „AIRSIDE” eseti belépési engedély jogosultja az „AIRSIDE” kártya átvételekor köteles 

megjelölni azt a szervezetet és képviselőjének nevét, melynek megbízásából az 

„AIRSIDE” területen tartózkodik vagy melynek érdekében a jogosult belépése áll. A 

személy és szervezet megnevezését az AIRSIDE-porta az „AIRSIDE” kártya 

kiadásakor rögzíti. 

5.5.1.1.2  „CPSRA” eseti belépési engedély kérvényezése 

a) „CPSRA” eseti belépési engedély adott napra vagy meghatározott időintervallumra 

adható ki. 

b) „CPSRA” eseti belépési engedély egy kérelemben legfeljebb 14 napra igényelhető. 

c) Nem adható ki „CPSRA” eseti belépési engedély olyan természetes személynek, aki 

egy naptári évben 30 napnál hosszabb ideig kíván a repülőtér területén tartózkodni. 

Ebben az esetben repülőtéri azonosító kártya kérvényezése szükséges. 

d) „CPSRA” eseti belépési engedély az erre rendszeresített Repülőtéri Védelmi Terv II. 

kötet 5/A és 5/P sz. mellékleteken kérvényezhető. 

5.5.1.2 „CPSRA” eseti belépési engedély engedélyezésének és kiadásának menete 

a) „CPSRA” eseti belépési engedély iránti kérelmet az a személy/igazgatóság/szervezet 

jogosult beterjeszteni, akinek megbízásából a CPSRA eseti belépési engedély jogosultja 

munkát végez, akinek a területére a látogató érkezik, illetve akinek a belépés érdekében áll. 

b) A „CPSRA” eseti belépési engedély iránti kérelmet tartalmazó adatlapot legfeljebb 30 fő 

belépési igénye esetén legalább a tervezett belépés napját (D) megelőző 2. nap (D-2) 15:00 

óráig kell elküldeni az RVI részére a security@debrecenairport.com elektronikus levelezési 

címre, vagy a DIA Kft. „A” épület 51. irodában leadni. 
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c) A „CPSRA” eseti belépési engedély iránti kérelmet tartalmazó adatlapot 30 főnél több 

személy belépési igénye esetén legalább a tervezett belépés napját (D) megelőző 5. nap 

(D-5) 15:00 óráig kell elküldeni az RVI részére a security@debrecenairport.com elektronikus 

levelezési címre, vagy a DIA Kft. „A” épület 51. irodában leadni. 

d) Amennyiben a „CPSRA” eseti belépési engedély iránti kérelem egyszerre több, mint 10 

személyre vonatkozik, úgy a kérelmező személyek adatait a kérelem adatlap megküldésével 

vagy leadásával egyidejűleg meg kell küldeni az RVI részére is a 

security@debrecenairport.com elektronikus levelezési címre. 

e) Az RVI az adatlapon feltüntetett adatokat az általa vezetett nyilvántartásban rögzíti és egyedi 

azonosítóval látja el, majd a kérelmet ellenjegyzi és továbbítja a HBM RFK NYHRK részére.  

f) Amennyiben a kérelem a b) bekezdésben megadott határidőn túl érkezik, úgy az RVI 

munkatársai az ellenjegyzést megtagadják. Ebben az esetben az ellenjegyzést a HBM RFK 

NYHRK vezetése végzi, melyet a kérelem beterjesztőjének közvetlenül a HBM RFK NYHRK-

tól kell kérvényeznie. A kérelem beterjesztésére személyesen a HBM RFK NYHRK-nál az 

„A” épület 1. emeletén, vagy elektronikus formában a police@debrecenairport.com 

elektronikus levelezési címen van lehetőség; ez utóbbi esetben másolatban be kell csatolni 

a security@debrecenairport.com elektronikus levelezési címet is. 

g) A kérelem esetleges megtagadásáról vagy visszautasításáról az RVI minden esetben értesíti 

a kérelmezőt. Egyéb esetben, amennyiben nem történik értesítés, a kérelmet jóváhagyottnak 

kell tekinteni. 

h) A kérelem esetleges megtagadásának vagy visszautasításának indokáról az RVI csak abban 

az esetben ad tájékoztatást, ha erre a hatóságok részéről felhatalmazást kapott.  

i) Azok a személyek, akik részére kiadható a kérelemben foglalt időpontban, időszakra és 

területre a „CPSRA” eseti belépési engedély, az engedélyt igazoló „CPSRA” kártyát az 

AIRSIDE-portán vagy az SRA-portán (III. sz. kapu) vehetik át a belépésüket megelőzően. 

j) A „CPSRA” kártya kiadásához az eseti belépési engedély jogosultjának személyazonosságát 

hitelt érdemlően azonosítani kell. 

5.5.2 Érvényesség, visszavonás, elvesztés 

5.5.2.1 Érvényesség 

a) „AIRSIDE” eseti belépési engedély: érvényessége az engedély kiadásának napja; 

b) „CPSRA” eseti belépési engedély: érvényessége legfeljebb 14 nap. 
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5.5.2.2 Visszavonás 

a) Az eseti belépési engedély jogosultja a repülőtérről való kilépéskor köteles az eseti belépési 

engedélyt tanúsító kártyáját visszaadni a repülőtér biztonsági személyzetének. 

b) A 7. b) bekezdésében foglalt esetben a az eseti belépési engedély jogosultja köteles azonnal 

visszaszolgáltatni az eseti belépési engedélyt tanúsító kártyáját a repülőtér biztonsági 

személyzetének. 

5.5.2.3 Elvesztés 

Az eseti belépési engedéllyel történt rendkívüli eseményeket – elvesztés, eltulajdonítás, talált 

kártya – azonnal jelenteni kell az RVI-nek, vagy munkaidőn túl, szabad- illetve munkaszüneti 

napokon az FBŐ Ügyeletnek. 

5.5.3 Nyilvántartás 

a) Az eseti belépési engedélyek iránti kérelmeket a DIA Kft. elektronikus és papír alapú 

nyilvántartásban tárolja, a dokumentumok megőrzési ideje 1 év. 

5.5.4 Kíséret és kísérési szabályok 

a) Az „AIRSIDE” területen az „AIRSIDE” eseti belépési engedéllyel rendelkező személyek 

kíséret nélkül mozoghatnak. 

b) A „CPSRA” területen „CPSRA” eseti belépési engedéllyel rendelkező személyek kizárólag 

kísérési jogosultsággal ellátott repülőtéri azonosító kártyával rendelkező kísérő személy 

kíséretével mozoghatnak. 

c) A kísérési jogosultság a kísérésre jogosított személy repülőtéri azonosító kártyáján fel van 

tüntetve. 

d) A kísérési jogosultság a repülőtéri azonosító kártyát igénylő adatlapon kérelmezhető. 

e) A kísérési jogosultság megszerzésének előfeltétele a kísérési jogosultságokhoz kapcsolódó 

ismeretek védelmi képzés keretében való elsajátítása.7 

f) A kísérési jogosultságnak 2 típusa van, eszerint: 

i. általános kísérési jogosultság: 

 minden repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy részére adható; 

                                            
7 A kísérési jogosultságokhoz kapcsolódó ismeretek részét képezik a DIA Kft. által biztosított védelmi tudatosságnövelő 

képzésnek (2015/1998/EU rendelet 11.2.6 pontja szerinti képzés). 
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 általános kísérési jogosultság birtokában a jogosult kizárólag olyan személyek 

kíséretét láthatja el, akik a repülőtérre munkavégzési céllal érkeznek; 

 a repülőtéri azonosító kártyán „K” jelölés jelzi. 

ii. speciális kísérési jogosultság: 

 kizárólag 

o a DIA Kft., illetve 

o vezetett repülőtér-látogatások szervezésére és lebonyolítására 

szerződött partner repülőtéri azonosító kártyával rendelkező 

alkalmazottja, valamint  

o a rendvédelmi szervek hivatásos állományú, a Debrecen Nemzetközi 

Repülőtéren szolgálatot teljesítő, repülőtéri azonosító kártyával rendelkező 

vezető beosztású tagja  

számára adható; 

 speciális kísérési jogosultság birtokában a jogosult elláthatja a munkavégzési 

céllal és repülőtér-látogatás céljával a repülőtérre érkező személyek kíséretét 

egyaránt; 

 a speciális kísérési jogosultságot a DIA Kft. alkalmazottjainak esetében az 

igazgatóságok vezetőinek, a rendvédelmi szervek vagy más együttműködő 

hatóságok esetében az adott szerv területi vezetőjének  javaslatára a DIA Kft. 

ügyvezetője engedélyezi; 

 a repülőtéri azonosító kártyán „SK” jelölés jelzi. 

g) A kísért személy csak azon területeken tartózkodhat, amelyre az őt kísérő személy repülőtéri 

azonosító kártyájának zóna kódja vonatkozik, és csak azokat az engedélyköteles tiltott 

tárgyakat viheti be a „CPSRA” területre, amelyre a kísérő személynek engedélye van. 

h) Repülőtér-látogatás során a látogatók vonatkozásában a 2015/1998/EU végrehajtási 

rendelet 4-C. függeléke alkalmazandó, ennek értelmében a repülőtér-látogatás során a 

„CPSRA” területre érkező, eseti belépési engedéllyel rendelkező utastól különböző 

személyek azokat és csak azokat a tárgyakat vihetik be, melyeket a jogszabály az utasok 

számára nem tilt meg. 

i) A „CPSRA” területen egy kísérő személy egyszerre legfeljebb 10 főt kísérhet. 

j) Kísérő személyről a repülőtér-üzemeltetői szervezeti egység vagy szervezet, illetve a 

repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személyköteles gondoskodni. 
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k) A kísérő személynek a kísért személy „CPSRA” területen való tartózkodásának időtartama 

alatt folyamatosan a kísért személy mellett kell tartózkodnia, úgy, hogy az ne kerüljön 

látókörén kívül. 

l) A repülőtér-látogatásokra különleges kísérési szabályok vonatkoznak, melyeket a 

Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 10. sz. melléklet tartalmaz. 

5.6 Repülőtér-látogatások rendje  

A repülőtér-látogatások rendjét a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 10. sz. melléklet 

tartalmazza. 

5.7 A fotó/video és filmfelvételek készítésére vonatkozó rendelkezések 

A fotó/videó és filmfelvételek készítésére vonatkozó rendelkezéseket a Repülőtéri Védelmi 

Terv II. kötet 10. sz. melléklet tartalmazza. 

5.8 A határterületre történő belépés és tartózkodás rendje 

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér területén a határterület megegyezik a „CPSRA” területtel 

(ld. 2.4-es pont). A határterületre vonatkozó különös határrendészeti előírásokat a 

Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 11. sz. melléklet részletesen tartalmazza. 
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6 Gépjárművek behajtása 

6.1 A gépjárművek behajtásának általános szabályai 

a) A „CPSRA” területre főszabály szerint kizárólag az RVI által kiadott, érvényes behajtási 

engedéllyel rendelkező gépjármű hajthat be. 

b) Az a) pont alól kivételt képeznek a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 10. sz. melléklet 4. 

pontjában felsorolt esetek. 

c) A gépjárművek behajtásának engedélyezése önmagában nem jelenti a vele érkező 

személyek belépésének biztosítását is. A gépjárművekben utazó személyek belépésére a 5. 

pontban ismertetett szabályok érvényesek. 

d) A repülőtér területén gépjárművet csak belterületi vezetői engedély és folyamatos kétirányú 

rádiókapcsolat megléte esetén lehet vezetni. Ezen feltételek meglétét belépéskor a FBŐ 

ellenőrzi, bármely feltétel hiánya esetén a gépjármű csak felvezetéssel haladhat tovább. 

e) A repülőtér területén történő közlekedés alatt a behajtási engedélyeket a gépjárművek 

szélvédője mögött, jól látható helyen kell elhelyezni. 

f) A gépjárművek behajtása engedélyezhető eseti vagy állandó jelleggel.  

g) A gépjármű behajtási engedélyeket az RVI-a adja ki. 

h) Behajtási engedélyek lehetnek: 

o állandó: 

 átvizsgálandó: a behajtási engedélyen nincs mentességi kategória feltüntetve; 

 mentesül az átvizsgálás alól: a behajtási engedélyen fel van tüntetve az 

átvizsgálás alóli mentesség; 

o eseti: mindig átvizsgálandó. 

A behajtási engedélyeket tanúsító kártyák mintaképeit a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 

2. sz. melléklet tartalmazza. 

i) Az eseti behajtási engedélyeket kilépéskor a FBŐ tagjának kell leadni. A leadásért az igénylő 

felel, az igénylő szerv vezetőjének ellenőrzési felelőssége van.  

j) Az állandó behajtási engedély visszavonható, ha a gépjármű nem teljesíti az engedély 

kiállításának feltételeit (műszaki érvényesség, KGFB). 

k) Az állandó gépjármű behajtási engedély kiadható: 
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o A gépjármű többszöri behajtása a repülőtér területére munkavégzés végett 

nélkülözhetetlen; 

o az állandó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a tervezett beléptetés időpontja 

előtt 30 nappal eljut az RVI-hez elektronikus úton vagy nyomtatott formában; 

o a kérelem hiánytalan kitöltése és a szükséges jóváhagyások megléte. 

6.2 Állandó behajtási engedély 

a) Az állandó behajtási engedély a teljes „CPSRA” területre érvényes. 

b) Az átvizsgálás alóli mentességet biztosító állandó behajtási engedélyeket kizárólag az ITM 

LH írásos engedélye alapján lehet kiadni. 

c) Az állandó behajtási engedély iránti kérelmet a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 6. sz. 

melléklet tartalmazza. 

d) Az állandó behajtási engedélyeket az RVI adja ki és tartja nyilván. 

e) Az állandó behajtási engedély a kiállításától számított 2 évig vagy visszavonásig érvényes 

6.3 Eseti behajtási engedély 

a) Az eseti behajtási engedély a kiadásának napján érvényes. 

b) Az eseti behajtási engedély a teljes „CPSRA” területre érvényes. 

c) Az eseti behajtási engedély iránti kérelmet a Repülőtéri Védelmi Terv II. kötet 7/A és 7/P. 

sz. melléklet tartalmazzák. 

d) Az eseti behajtási engedélyeket az RVI adja ki és tartja nyilván. 
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7 Szankciók 

a) Az a személy vagy szervezet, aki a Védelmi Szabályzat előírásait nem tartja be, a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 228. § (2) bekezdésébe ütköző szabálysértést követ el. 

b) A Védelmi Szabályzat előírásait megszegő személyektől – az igénylő szervezet vezetője és 

a HBM RFK NYHRK egyidejű tájékoztatása mellett – a repülőtér védelmében együttműködő 

hatóságok és az RVI jogosult bevonni a repülőtéri azonosító kártyát, eseti belépési 

engedélyt, eseti- vagy állandó behajtási engedélyt (a hatóságok kártyáinak és engedélyeinek 

kivételével), és a személyeket a repülőtér területéről eltávolítani. 

c) Amennyiben a Védelmi Szabályzat előírásait valamely hatóság tagja szegi meg, az RVI 

tájékoztatja a hatósági személy vezetőjét az elkövetett cselekményről a további eljárás 

lefolytatása érdekében. 

d) A repülőtéri azonosító kártyák, eseti belépési engedélyek, eseti- és állandó behajtási 

engedélyek haladéktalan bevonását jogsértő magatartás esetén kezdeményezhetik a 

repülőtéren szolgálatot teljesítő hatóságok illetékes szervei, valamint a kibocsátást 

kérelmező szerv vagy szervezet vezetője. 
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8 Mellékletek 

 

1/A.  sz. melléklet Repülőtér védelmi területei és belépési pontok 

1/B.  sz. melléklet Épületeken belüli védelmi területek 

(Korlátozott / Kérelemre megismerhető. E-mail: security@debrecenairport.com) 

2. sz. melléklet Állandó és eseti belépési és gépjármű behajtási engedélyek 

(Korlátozott / Kérelemre megismerhető. E-mail: security@debrecenairport.com) 

3. sz. melléklet Adatlap Repülőtéri Azonosító Kártya igényléséhez 

4/A. sz. melléklet Adatlap eseti belépési engedély igényléséhez (AIRSIDE) 

4/P. sz. melléklet Pótlap eseti belépési engedély igényléséhez (AIRSIDE) 

5/A. sz. melléklet Adatlap eseti belépési engedély igényléséhez (CPSRA) 

5/P. sz. melléklet Pótlap eseti belépési engedély igényléséhez (CPSRA) 

6. sz. melléklet Adatlap állandó gépjármű behajtási engedély igényléséhez 

7/A. sz. melléklet Adatlap eseti gépjármű behajtási engedély igényléséhez (CPSRA) 

7/P. sz. melléklet Pótlap eseti gépjármű behajtási engedély igényléséhez (CPSRA) 

8. sz. melléklet Tiltott tárgyak jegyzéke 

9. sz. melléklet Kivételek és különleges átvizsgálási eljárások 

10. sz. melléklet Repülőtér-látogatások rendje 

11. sz. melléklet Debrecen Légi Határátkelőhely Rendje 

 


