
Államvédelmi Hatóság Határőrség Parancsnoksága.
B u d a p e s t .

 Titkos!

0750.420/71/hü.-1950• Tárgy; A repülést figyelő szol-
gálát újabb szabályozása.-

Elosztó szerint.

Állomáshelyeiken.

Az Országos Légvédelmi Parancsnokság f.évi április hó 13-án 
0996/OLP.3.-1950.sz.átirata kapcsán;

A repülést figyelő szolgálatot a Határőrség összes alakulatai
nál az alábbiak szerint szabályozom;

I.

1. / Az ÁVH. őrsök, valamint a HFL. kapitányságok kötelesek min
den olyan repülőgépet, melyet megbízható módon nem ismer
tek fel magyar, vagy szovjet nemzetiségűnek azonnal jelen
teni Budapest 999 távbeszelő hívószámra.

2. / Az őrsök, szd-ok és HFL. kapitányságok, amelyek csak saját
távbeszélővonallal rendelkeznek, jelentéseiket a zlj. 
pság-nak tegyék meg, amely tartozik azt azonnal továbbíta
ni Budapest 999 távbeszélő számra.

II.

A repülő jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a. / Az észlelő szerv /:alakulat:/ megnevezése.
b. / Észlelés ideje.
C ./ Repülőgép helyzete.
d ./ Repülés iránya.
e ./ Nemzetisége,
f. / Repülőgépek száma.
g. / Typusa /:jelzése:/
h. / Repülőgép magassága.
i. / Észlelt tevékenység.

A távbeszélőn leadott jelentés végén a jelentő nevét, rend
fokozatát, a leadás időpontját köteles bemondani. A vételt 
szintén ezen adatokkal kell nyugtázni.

III.

1./ A kimutatást az észlelt légitevékenységről a, jövőben este 
a Győr-Gyula helységeket összekötő vonaltól ÉK-re eső te
rületen lévő őrsöknek és HFL. kapitányságoknak kell felter
jeszteni. Ezen őrsök és kapitányságok jelentéseit /magyar 
és szovjet nemzetiségűnek felismert gépeknél is:/ minden 

hó utolsó napjával lezárva összesített kimutatásban az 
érintett zlj. pság-ok a Honvédség 9129./:Budapest,XI., 
Budaörsi út 49.sz.:/ Parancsnokság címére külön borítékol
va ÁVH.Határőrség Parancsnokságon keresztül úgy terjessze 
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fel, hogy az a címzett parancsnoksághoz minden hó 5-ig ponto
san beérkezzen. Felhívom a zlj.pság-ok figyelmét a határidő 
pontos betartására, mert a jövőben a későn beérkező jelentés 
kért a mulásztókat fegyelmileg felelősségre fogom vonni. 
Budapest-i rév.kap.,Ferihegy-i reptér, Szob-i határ és folyam 
r.kapitányságok jelentéseiket Határőrség Parancsnokságon keresz- 
tül terjesszék fel.

2 ./A Győr-Gyula helységeket összekötő vonaltól DNY-ra fekvő őrsök-
nek és kapitányságoknak kimutatást az észlelt légitevékenység- 
ről felterjeszteni nem kell, csak abban az esetben, ha azt a 
Parancsnokság külön elrendeli. Az észlelt légitevékenységről 
az előjegyzést továbbra is kötelesek vezetni.

3./ A 43.450/Eln.kat .-1959.sz. rendelet helyesbített mellékletét
 csatolja a jelen rendeltemhez.

Abban az esetben, ha az átszervezéssel kapcsolatban valamely 
őrs, vagy kapitányság katonai repülőgépek jelzéseit feltüntető 
táblázattal nem rendelkezik, arra vonatkozó igényét terjessze 
fel.

* f

Jelen rendeletmmel hatályon kívül helyezem a 0750.420/33/hü.-1950. 
sz., a 0750.765/hü.-1950.sz. rendeleteket.

Kapják: I.sz. Elosztó szerint őrsökig bezárólag, összes HFL. kapitány- 
ságok, a 15. közp. kik. zlj., hir.szd., valamint az ÁVH. Hőr. 
Pság. összes osztályai 1-1 példányban.

Budapest, 1950. évi augusztus hó 11-én.

Pk.helyett:

Darvasi István sk. 
államvédelmi őrnagy 

Törzspk.h.

A másolat hiteles : 
Budapest, 1951 .március hó 1-én.

/:Sala József:/
államvédelmi őrnagy

Adm.o .vez.

ÁBTL - 4.2 - 0750420/71/hü.-1950. /2


