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Budapest, 1975. évi december hó 21-én.
Tárgy: A Magyar Néphadsereg honi légvédelem és a Belügyminisz
térium Határőrség közötti együttműködés továbbfejleszté
séről.

A Magyar Népköztársaság légterét megsértő repülőgépek, helikop
terek és más légieszközök (a továbbiakban: légieszközök) felderí
tésének hatékonysága és a repülési adatok megállapításának töké
letesítése érdekében a Magyar Néphadsereg honi légvédelem és a
Belügyminisztérium Határőrség közötti együttműködés szabályait
a következők szerint
á l l a p í t j u k
1.

meg:

§.

(1) Az MN honi légvédelem készültségi erői és a BM Határőr
ség együttműködnek a Magyar Népköztársaság légterét jogellene
sen megsértő légieszközök felderítésében, az adatok megállapításá
ban és továbbításában.
(2) Az együttműködésért az MN honi légvédelmi hadseregpa
rancsnok és a BM Határőrség országos parancsnoka felelős.
2. §.

(1) Az együttműködés rendszerében a BM Határőrségnek a lé
gieszközökre vonatkozó felderítési adatokat közvetlenül a rádiótechnikai kisegítő ezredőrsökhöz kell továbbítania.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közlésével kapcsolatban
meg kell határozni a jelentés tartalmi követelményeit és törekedni
kell a légihelyzet tisztázásához szükséges időtartam lehető legna
gyobb csökkentésére.
(3) Szabályozni kell a BM Határőrség együttműködéssel érin
tett állománya légifigyelő kiképzését.
3. §.
(1) A Magyar Néphadsereg Vezérkara haditechnikai fejleszté
si csoportfőnök — az MN rádiótechnikai főnök és a BM Határőr
ség országos parancsnoka követelményei szerint — tegyen javasla
tot az MN vezérkari főnöknek a BM Határőrség által használt táv
cső légifigyelés követelményei szerinti kialakítására.
(2) Az MN híradó főnök gondoskodjék — az együttműködés
híradásához szükséges — postai távbeszélő áramkörökről. A távbe
szélő áramkörök kiépítéséhez és fenntartásához szükséges pénzesz
közöket a Magyar Néphadsereg Vezérkara anyagtervezési csoport
főnök biztosítsa.
4. §.
(1) Az utasítás végrehajtásával kapcsolatos szabályokat az MN
honi légvédelmi hadseregparancsnok és a BM Határőrség országos
parancsnoka állapítja meg.
(2) Ez az utasítás 1976. január hó 1. napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az MN vezérkari főnöknek és a belügyminiszter-helyet
tesnek az MN honi légvédelem és a BM Határőrség együttműködé
sének szabályozására vonatkozó 075/1966. számú közös utasítása,
valamint az MN vezérkari főnök és a belügyminiszter első helyette
se által a honi légvédelem és a BM Határőrség együttműködésének
továbbfejlesztésére kiadott 046/1971. számú közös intézkedése ha
tályát veszti.
CZINEGE LAJOS s. k.,

BENKEI ANDRÁS s. k.,
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