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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 

HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK

és 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

072 /1989. számú  

közös parancsa

a 
légtérfigyelésre 

A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrizetével 

kapcsolatos együttes feladatokat a Belügyminisztérium Ha
tárőrség /továbbiakban: Határőrség/ és a Magyar Néphadsereg 
kijelölt légvédelmi és repülő erői /továbbiakban: MN/ ered
ményesen teljesítették. A határőrizet megerősítésére ren
delt repülőerőket hozzáértően alkalmazták.

A repülőeszközök bevonása határőrizeti feladatokra in

dokolt és szükséges volt.

Napjainkra azonban a nemzetközi életben kedvező irá

nyú változások következtek be.

A különböző társadalmi berendezkedésű országok közötti 
kapcsolatokat mindinkább az enyhülés, a bizalom erősítése 
és a katonai szembenállás csökkentésére irányuló törekvések 

jellemzik .
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Hazánk és az Osztrák Köztársaság között kialakult jó 
viszony és a megváltozott határőrizeti rend nem teszik in
dokolttá a repülőeszközökkel történő megerősítés fenntartá
sát.

Ezért a határmenti helikopter készenléti szolgálatot 
1989. szeptember 1-jén 00,00 órától megszüntetjük.

A továbbiakban a Határőrség és az MN kijelölt légvé
delmi erői együttműködésüket a légihatárőrizet biztonságát 
elősegítő légtérfigyelésre összpontosítsák, amelynek érdeké- 
ben

megparancsoljuk;

1. Az MN légvédelmi és repülő készültségi erői és a 
Határőrség kijelölt erői működjenek együtt az ország légi 
határait megsértő légi járművek felderítésében, és azokkal 
szemben a szükséges rendszabályok foganatosításában.

2. A Határőrség államhatár őrizetet ellátó szolgálati 
állománya az alapfeladatai ellátása mellett hajtsa végre a 
vizuális légtérfigyelési és értesítési feladatokat is.

3. Ez a parancs 1989. szeptember 01-jén 00,00 órakor 
lép hatályba. Egyidejűleg a 0030/1987.számú HM-BM közös pa
rancs hatályát veszti.
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4. Az MN légvédelmi és repülő főcsoportfőnök és a Ha
tárőrség országos parancsnoka intézkedjen a légvédelmi és 
repülő, valamint a határőr erők közötti együttműködés sza

bályozására.

Budapest, 1989. augusztus " 1 "-n

Kárpáti Ferenc vezérezredes sk . Dr. Horváth István sk.

honvédelmi miniszter belügyminiszter

Készült: 3 pld-ban
Sokszorosítva: 20 példányban
Egy pld: 2 lap
Itsz: 0502
Snsz:
Kapják: 1 - 2.sz.soksz.pld. Belügyminisztérium

3 - 4.sz.soksz.pld. BM HŐR-ség Országos Parancsnoksága
5. sz.soksz .pld . HMT
6. sz.soksz . pld . MNVK Titkárság

7 - 9.sz.soksz . pld . MN LÉRE FCSF-ség
10 - 11.sz.soksz . pld . MN 1. h . lé . hdt.pság

12. sz.soksz . pld . CSRP-ság
13. sz.soksz.pld. MN KH
14 . sz . soksz . pld . MNVK Hdm.Csfség.
15. sz.soksz . pld . MT Védelmi Irodája
16. sz.soksz . pld . BM III/IV. CSf-ség
17. sz.soksz . pld . Igazságügyi Minisztérium Katonai

Főosztály
18.sz.soksz.pld . MNK Legfelsőbb Bíróság Katonai 

Kollégium
19. sz.soksz.pld. Katonai Főügyészség
20. sz.soksz . pld . Tartalék


