
Tárgy: A honvédelmi miniszter, a belügym iniszter, a M unkásőrség országos pa
rancsnoka 008/ 1976. számú parancsának végrehajtása.

A honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, a M unkásőrség országos parancs
noka 008 1976. számú parancsában m eghatározott feladatok végrehajtására az aláb
biakban

i n t é z k e d ü n k :

Az ellenséges felderítő-diverziós csoportok és légideszant alakulatok elleni harc 
magába foglalja a figyelő és jelentő szolgálatnak, a felderítő-diverziós csoportok, va
lam int a légideszantok felszámolásának m egtervezését és megszervezését.

1. A figyelő és jelentő szolgálat feladata az ellenséges légi célok figyelése, le
szálló ejtőernyősök és helikopterek megfigyelése, az észlelt adatok haladéktalan je
lentése.

A jelentések rendjét úgy kell megszervezni, hogy az észlelt adatokat a szolgá
lati elöljárón kívül a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság központi ügyelete is 
megkapja.

A figyelő és jelentő szolgálatban vegyenek részt:
a) Belügym inisztérium tól:
— a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, városi, járási, kerületi rend

őrkapitányságok, rendőrőrsök,
— a Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred,
— a határőrkerület (ezred-) parancsnokságok és alegységeik.
b) M agyar Néphadseregtől:
— a honi légvédelem szervezetei,
— valam ennyi hátországvédelmi és hátországi katonai szervezet,
— az elvonuló szárazföldi csapatok helyőrségeikben.
c) M unkásőrségtől: 
— a M unkásőrség egységei, alegységei.

MAGYAR NÉPHADSEREG 
VEZÉRKARA

SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPHADSEREG VEZÉRKARI FŐNÖKE
A BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR

A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK
ELSŐ HELYETTESE 

0019. számú

U T A SÍTÁ SA
Budapest, 1976. évi m árcius hó 15-én.



A figyelő és jelentő szolgálatot mind békében, m ind rendkívüli időszakban a 
felsorolt erők állományából kiküldött, illetve felállított őrök, őrsök, járőrök, figye
lők és egyéb szolgálati, biztosítási feladatot ellátó személyek és alegységek a ré 
szükre m eghatározott feladatok m ellett végezzék.

A figyelő és jelentő szolgálat m egtervezésének és m űködésének összehangolását 
a megyékben (fővárosban) a 0034 1975. számú utasításunk alapján a megyei (fővá
rosi) honvédelmi bizottságok katonai m unkacsoportjai végezzék.

2. Az ellenséges felderítő-diverziós csoportok felszámolását elsősorban belügyi 
és m unkásőr erőkkel kell végrehajtani. Ha a feladat m eghaladja ezen erők lehetősé
geit, akkor a M agyar Néphadsereg kijelölt erői nyújtsanak  segítséget.

E feladatban a Belügyminisztérium  szerveitől, a M unkásőrségtől és a M agyar 
Néphadseregtől a csapaterővel megoldandó karhatalm i feladatok végrehajtására k i
jelölt erők vegyenek részt.

Az ellenséges felderítő-diverziós csoportok felszámolását a megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitány vezesse. Több szomszédos m egyét érintő tevékenység esetén, a 
felszámolás irányítását a rendőri belügym iniszter-helyettes által kijelölt rendőr-fő
kapitány végezze.

A néphadseregtől és a M unkásőrségtől a felszámolásban részt vevő alegységek, 
a feladat végrehajtásának időtartam ára irányítás szempontjából a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitány alárendeltségébe kerülnek.

3. Az ellenséges légideszant alakulatok felszámolása a M agyar Néphadsereg csa
patai feladata. A feladat végrehajtásához a Belügym inisztérium  és a M unkásőrség 
felderítő-diverziós csoportok felszámolására kijelölt egységei, alegységei szükség ese
tén nyújtsanak segítséget.

A légideszant felszámolását a megyei hadkiegészítési és területvédelm i parancs
nok, ha a feladat több m egyét érint, illetve központi területvédelm i egységek, vagy 
más hátországvédelmi erők is alkalmazásra kerülnek, a HÁVPK által kijelölt pa
rancsnok irányítsa. A szárazföldi hadm űveleti csapatok légideszant elhárításban való 
részvétele esetén, a feladatban részt vevő valam ennyi erő irányítását a hadsereg- 
(hdt.), vagy m agasabbegység-parancsnok által kijelölt parancsnok végezze. A feladat 
végrehajtásának időtartam ára a bevont hátországvédelmi, belügyi és m unkásőr erők 
— irányítás szempontjából — a kijelölt katonai parancsnok alárendeltségébe kerü l
nek.

4. A közös parancs és végrehajtási utasítás alapján az MNVK H adm űveleti Cso
portfőnökség a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökséggel, a M unkásőrség Országos 
Parancsnoksága Hadm űveleti Osztályával együttm űködve — a hátországvédelm i 
terv  részeként — dolgozzák ki az ellenséges felderítő-diverziós csoportok és légide- 
szantok elleni harc központi tervét, 1976. december 31-ig.

A központi terv  alapján adjanak ki egymással kölcsönösen egyeztetett intézke
déseket a végrehajtásban érin tett megyei szervek vezetőinek és a csapatok, intézetek 
parancsnokainak. Biztosítsák, hogy a m egyék és a végrehajtásban é rin te tt csapatok 
együttműködési és végrehajtási tervei kidolgozása 1977. július 31-ig m egtörténjen.

Jelen utasítás kiadásával egyidejűleg a honvédelmi m iniszter, a belügym inisz
ter és a M unkásőrség országos parancsnoka 03. számú közös parancsának végrehaj
tási utasítása (1966) hatályát veszti.
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