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A BM Határőrség háborús időszaki feladatai

1. Jelen ügyrend, a BM Határőrség (továbbiakban: határ
őrség) háborús időszakra vonatkozó alapvető feladatait tartal
mazza.

2. A határőrség háborús időszaki feladatait a belügyminisz
ter, az operatív miniszterhelyettes parancsai, utasításai, illetve 
a háborús időszakban hatályba lépő jogszabályok alapján látja el.

3. A határőrség alapvető funkciója a háború időszakában 
sem változik, feladatai kiegészülnek.

4. Az országos parancsnokság és a kerület -  ezred -  
parancsnokságok -  a békeidőszakra meghatározottakon túl -  
kiemelt feladatait képezik:

a) csapatok be és kiléptetése az államhatáron,
b) a határövezetben levő kijelölt közúti, vasúti műtárgyak 

őrzése,
c) a BM központi szervek által a háborús működési helyen 

használt objektumok őrzése,
d) a BM központi szervek háborús működési helyén a 

műszaki és vegyivédelmi feladatok ellátása,
e) a Belügyminisztérium híradásának biztosításában való 

részvétel,
f) a támadófegyverek hatásai elleni védelem feladatainak 

szervezése, végrehajtása, a határőrizeti feladatok ellá
tásának biztosítása, tömegpusztító fegyverek alkalma
zási viszonyai között,

I. Fejezet
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g) a határőrség részt vesz:
-  államhatáraink védelmében,
-  karhatalmi feladatok végrehajtásában,
-  ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós cso

portok felderítésében és megsemmisítésében,
-  az Országos Sugárfigyelő és Jelzőrendszer kereté

ben adatgyűjtésben és adatszolgáltatásban.

II. Fejezet

A határőrség irányítása és szervezete

5. A határőrség operatív irányítását a miniszter rendelke
zése alapján -  a BM háborús működési helyre (BM I. vezetési 
pont) települt operatív miniszterhelyettes látja el. Amennyiben 
az operatív miniszterhelyettes akadályoztatva van, illetve a BM
I. vezetési pont megbénult, a határőrség közvetlen operatív irá
nyítását a BM tartalék (BM II.) vezetés kijelölt rendőr-főkapi
tány veszi át és megilleti mindazon jog és hatáskör, amelyek az 
operatív miniszterhelyettest megillették.

6. Az országos parancsnokság háborús működési helyre tele
pülve látja el irányító, koordináló és ellenőrző tevékenységét.

7. A határőrség politikai csoportfőnöksége végzi a párt és 
KISZ-szervezetek munkájának irányítását.

8. A sorolt városokban működő kerület -  ezred -  parancs
nokságok HÁBORÚS MŰKÖDÉSI HELY-en működnek, a nem 
sorolt városokban működő kerületparancsnokságoknál a folya
matos vezetést TARTALÉK VEZETÉSI PONT-ok biztosítják.

9. A hadműveleti területen levő határőr egységek -  alap
vető feladataik megváltoztatása nélkül -  ideiglenesen az ország 
határain belül, az illetékes katonai (magasabb egység) parancs
nok alárendeltségébe kerülhetnek. Ennek elrendelésére és meg
szüntetésére -  a belügyminiszterrel egyetértésben -  a hon
védelmi miniszter jogosult.

10. A határőrség feladatait az "M” állománytáblázatban 
rögzített szervezetben és létszámmal látja el. A szervek irányí
tása jelen ügyrendben foglaltak szerint történik.
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Az országos parancsnok

11. Az országos parancsnok, a határőrség egyszemélyi fele
lős vezetője. Irányítja a határőrség tevékenységét. Jogkörét sze
mélyesen, helyettesei, illetve közvetlen szervei útján gyakorolja.

12. Felelős:
a) a határőrség egész tevékenységéért,
b) a törvényesség érvényesüléséért, a jogszabályok, pa

rancsok, utasítások, szabályzatok, a politikai és szak
mai elvek érvényesítéséért, egységes végrehajtásáért, a 
személyi állomány eszmei, politikai egységéért, szakmai 
képzettségéért, erkölcsi és fegyelmi helyzetéért, harc- 
készültségéért, a szolgálat zavartalan ellátásához szük
séges pénzügyi, anyagi, technikai feltételek meglétéért.

13. Szervezi a határőrség szervei és egységei ellenőrzését. 
Szükség esetén hatályon kívül helyezi a határőrség bármely 
szerve által kiadott intézkedést.

14. Rendszeresen beszámoltatja a végzett munkáról az alá
rendeltségébe tartozó parancsnokokat és vezetőket. Dönt a ha
táskörébe utalt személyi, szervezési, pénzügyi és anyagi ügyek
ben. Hatáskörét meghaladó kérdésekre javaslatot tesz.

15. A belügyminiszter, illetve az operatív miniszterhelyettes 
jóváhagyása alapján, a határőrség teljes személyi állománya 
részére riadót rendelhet el.

16. Irányítja a határőrizeti, határforgalmi és objektumőr
zési feladatokat, dönt határőrizeti szakkérdésekben, az operatív 
feladatok meghatározásában a belügyminiszter vonatkozó pa
rancsai szerint jár el. Az erők és eszközök viszonylatonkénti 
(Nyugat, Dél, Észak) átcsoportosítását az operatív miniszter- 
helyettes jóváhagyásával hajtja végre.

17. Javaslatot tesz a szomszédos határőrizeti szerveket 
érintő határőrizeti, operatív intézkedésekre, parancsok, sza
bályzatok módosítására.

18. Az utasítások szerint jelentést tesz a belügyminiszter
nek az operatív miniszterhelyettes útján a határőrség munká-

III. F e je z e t
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járói, a személyi állomány politikai, erkölcsi, fegyelmi, anyagi 
helyzetéről.

19. Rendszeresen jelentést tesz az operatív miniszterhelyet
tesnek a határőrizeti, határforgalmi helyzet, a határrend alaku
lásáról, a harckészültség állapotáról, rendkívüli eseményekről, 
a sugárterhelés helyzetéről és a munkatervben meghatározott 
feladatok végrehajtásáról.

20. Biztosítja a hatásköri lista alapján, a szolgálati évek 
után járó kitüntetéseket.

21. A miniszter, az operatív miniszterhelyettes felhatalma
zása alapján, kapcsolatot tart és a nemzetközi szerződések köve
telménye szerint szervezi az együttműködést a szomszédos szo
cialista országok határőrizeti szerveivel.

22. Az operatív miniszterhelyettesnek jóváhagyásra felter
jeszti:

a) a határőrség tevékenységéről készült éves beszámoló 
jelentést,

b) az országos parancsnokság éves munkatervét,
c) pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi, híradó terv- 

javaslatokat.

23. Jóváhagyja az országos parancsnokság szerveinek, a sze
mélyzeti osztálynak, a kerületek és az ezred munkájáról szóló 
jelentéseit, munkaterveket.

24. A vonatkozó parancsok és utasítások alapján, a rendőr
ség, a munkásőrség és a néphadsereg illetékes parancsnokaival 
együttműködve tervezi a csapaterővel megoldandó karhatalmi, 
fegyveres biztosítási feladatok végrehajtását.

25. Személyzeti hatáskörét a hatályos Hatásköri Lista, a Sze
mélyzeti Munka Rendje, fenyítő és dicsérő jogkörét a Szolgá
lati Szabályzat szerint gyakorolja.

26. Jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok alap
ján gondoskodik az állam és szolgálati titkok őrzését biztosító 
feltételek megteremtéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről.
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27. Javaslatot tesz a kerületek csatlakozásainak módosítá
sára.

23. Az országos parancsnokot -  tanácsadói és vélemé
nyező jellegei -  segíti a Határőr Bizottság.

IV. Fejezet 

Országos parancsnok helyettesek

29. Az országos parancsnok helyettesek az országos parancs
nok alárendeltségében látják el feladataikat. Az országos pa
rancsnokot vezetői feladatainak ellátásában segítik. Egyszemélyi 
felelős vezetőkként irányítást, illetőleg szakirányítást gyako
rolnak az országos parancsnokság és a kerület -  ezred -  pa
rancsnokságok alárendeltségébe tartozó szervek munkája felett.

30. Felelősek az irányításuk, illetőleg szakirányításuk alá 
tartozó szervek munkájáért, a törvényességért, a jogszabályok, 
parancsok, utasítások, szabályzatok egységes végrehajtásáért, a 
politikai és szakmai elvek érvényesüléséért.

31. Feladataikat egymással szorosan együttműködve látják 
el, biztosítják alárendelt szerveik munkájának koordinációját.

32. Az országos parancsnokot távollétében, vagy akadályoz
tatása esetén, a határőrség törzsfőnöke helyettesíti, akit ugyan
azon hatáskör és jogkör illet meg, mint az országos parancs
nokot.

V. Fejezet 

Osztályvezetők

33. Az osztályvezetők az osztály beosztottainak egyszemélyi 
felelős vezetői. Irányítják az osztály beosztottainak munkáját, 
a kerület -  ezred -  parancsnokokon keresztül ellátják a szak
felügyeletet, a kerület -  ezred -  illetékes szervei, alegységei 
felé.
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34. Felelősek:
a) a szakterületük részére meghatározott feladatok egy

séges értelmezéséért és végrehajtásáért,
b) az osztály beosztottainak politikai, erkölcsi és fegyelmi 

állapotáért, katonai, szakmai képzésükért, jellembeli 
tulajdonságuk formálásáért, jogos járandóságaik biz
tosításáért.

35. Irányítják szakterületüket, intézkednek a hatáskörükbe 
utalt feladatokra. Javaslatot tesznek a hatáskörüket meghaladó 
ügyek rendezésére, a határőrség egészét érintő utasítások kiadá
sára, az érvényben levők módosítására.

36. Elemzik, értékelik a vezetésük, illetőleg irányításuk alá 
tartozó szakterületük helyzetét és megfelelő intézkedést, illető
leg kezdeményezést tesznek.

37. Az összbelügyi követelményeknek megfelelően kapcso
latot tartanak a BM központi és területi illetékes osztályaival, 
a feladatok koordinálása, az együttműködés és kölcsönös tájé
koztatás érdekében.

38. Határ- és rendkívüli eseményeket kivizsgálnak. Ellenőr
zéseket hajtanak végre. A szakterületet érintő kérdésekről a ke
rület -  ezred -  vezetőit, beosztottjait beszámoltatják.

39. Rendszeresen jelentést tesznek:
a) szakterületüket érintő kérdésekről,
b) hatáskörükbe utalt feladatok végrehajtásáról,
c) a feladatok koordinálásáról.

40. A felderítés operatív lehetőségének jobb kihasználása 
érdekében végrehajtják az operatív helyzet rendszeres értéke
lését és a szükséges intézkedéseket megteszik.

41. Gondoskodnak a sugáradag nyilvántartásáról, a sugár- 
terhelés helyzetének értékeléséről, elemzéséről, az előírt idő
szakonkénti jelentéséről.

42. A hozzájuk beosztott személyi állományt minősítik, ille
tőleg a minősítéseket jóváhagyják, gyakorolják a fenyítő és di
csérő jogkört, káder- és személyzeti ügyekben javaslatot tesz
nek parancsban, szabályzatban meghatározott hatáskörükben.
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43. Továbbképzést szerveznek és tartanak beosztottaik és 
a kerület -  ezred -  parancsnokságokon irányításuk alá tartozó 
szakterületen dolgozó személyi állomány részére.

44. Beosztottaik részére szabadságot, eltávozást engedélyez
nek.

45. Az önálló alosztály- és önálló csoportvezetők felelősek a 
vezetésük alatt álló szervek munkájáért. A szakirányítás köré
ben az illetékes országos parancsnok helyettes által meghatá
rozott korlátozás mellett, azok a jogok és kötelességek illetik 
meg őket, mint az osztályvezetőket.

46. Beosztott alosztály- és csoportvezetők felelősek a veze
tésük alatt álló szerv személyi állományáért és munkájáért, 
szakirányítást azonban önállóan nem láthatnak el.

VI. Fejezet 

A határőrség feladatai

47. A parancsok, utasítások alapján az összbelügyi köve
telményeknek megfelelően megerősített szolgálattal őrzi a 
Magyar Népköztársaság államhatárát. Biztosítja a BM szervek 
együttműködésével a személyi és járműforgalmat, megakadá
lyozza, hogy érvénytelen és hamis útiokmányokkal, vagy úti
okmány nélkül a határt átlépjék, továbbá az ellenséges propa
ganda és tiltott eszközök, anyagok határon való át jutását.

48. A Magyar Néphadsereg alakulataival együttműködve
-  egyes egységek alárendeltségben -  részt vesz az államhatá
raink védelmében.

49. Őrzi a határövezetben levő kijelölt közúti és vasúti mű
tárgyakat.

50. Biztosítja a határrendet, a provokációk elhárítását, a 
határövezetben a lakosság élet és vagyonbiztonságát.

51. Biztosítja a csapatok be- és kiléptetését az államhatáron.
52. A miniszter felhatalmazása alapján -  a határmegbízot

takon keresztül -  biztosítja a nemzetközi szerződésekben meg
határozott kötelezettségek betartását.
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53. Szervezi és ellenőrzi a háború időszakára életbelépő 
jogszabályokban foglaltak végrehajtását.

54. Szervezi a belügyminiszter vonatkozó parancsa alapján, 
a működési területen, illetve nyugati viszonylatban a határon 
túli operatív felderítő munkát.

55. Őrzi a BM központi szervek által a háborús működési 
helyen használt objektumokat, ellátja a műszaki és vegyivédelmi

 feladatokat, részt vesz a híradás biztosításában.

56. Együttműködési tervek alapján részt vesz:
a) karhatalmi feladatok végrehajtásában,
b) ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós csopor

tok felderítésében és megsemmisítésében.
57. A Sugárfigyelő és Jelzőrendszer feladatainak végre

hajtásában -  az adatok gyűjtése, értékelése, továbbítása -  
való részvétel.

58. A személyi állomány által elszenvedett sugáradag nyil
vántartása, folyamatos értékelése, a sugárterhelés helyzetének 
összesítése, jelentése.

59. Politikai munka terén:
a) biztosítani, hogy a személyi állomány jól értse és a 

gyakorlatban helyesen alkalmazza a párt politikáját, 
mindenek előtt a hivatásos állomány ingadozás nélkül, 
eredményesen hajtsa végre az Alkotmányban, a katonai 
esküben előírt kötelességeket,

b) a személyi állományt osztályöntudatra, a szocialista 
hazafiságra, a proletárnemzetköziségre, éberségre, a 
katonai titok megőrzésére nevelni,

c) a párt és KISZ-szervezetek irányításával, mozgósítani 
a kommunistákat, ifjú kommunistákat és rajtuk keresz
tül a szervezeten kívüli katonákat, a parancsok, utasí
tások és szabályzatok végrehajtására, a szolgálati és 
harci feladatok teljesítésére, a fegyverzet és harci-tech
nika megismerésére, kezelésére és megóvására.

60. Személyügyi vonalon:
a) személyzeti és szociális ügyek intézése,
b) a hivatásos állomány háborús szolgálatáról szóló ren

delet végrehajtása,
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c) a hadibeosztásba kerülő személyi állomány okmányok
kal való ellátása,

d) a személyi állomány háborús időszaki nyilvántartása,
e) személyi veszteség esetén, egyes beosztások hadkiegé

szítés útján történő feltöltése,
f) a fegyelmi szabályzat alapján, a hatáskörbe utalt fel

adatok ellátása, jogok gyakorlása,
g) a Hatásköri Listában biztosított hatáskörök és jogkö

rök teljesítése,
h) a kinevezett és szerződéses polgári alkalmazotti állo

mány munkaügyeinek intézése.

61. A pénz és az anyagi- technikai, műszaki, a híradás, vala
mint az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, a háborús 
gazdálkodási utasítások, parancsok és egyéb hatályos jogszabá
lyokban meghatározottak alapján:

a) a háborús időszakra vonatkozó anyagi, technikai mű
szaki terv és költségvetés összeállítása,

b) a hadiállomány illetményszámfejtésének ellátása,
c) a központilag rendelkezésre bocsátott pénz és anyagi 

készletek felhasználásával a szolgálati feladatokhoz 
szükséges anyagi, technikai igények kielégítése, a meg
levő készletek felhasználásával, illetve a népgazdaság
nál tárolt anyagok, valamint a népgazdaságból igénybe
vételre biztosított szükségletek realizálásával,

d) a határőrség szervei és hadiállománya háborús időszaki 
elhelyezésének biztosítása (kitelepült szerveknél, a csa
ládtagok beszállásolása),

e) a hadiállomány élelmezése, a bevezetésre kerülő jegy
rendszer alapján. A nem dolgozó családtagok élelme
zési jeggyel való ellátása,

f) a technikai eszközök kis- és középjavításának, karban
tartásának irányítása, illetve végrehajtása,

g) a támadófegyverek hatásai elleni védelem anyagi, tech
nikai, műszaki feltételeinek biztosítása,

h) az elöljáró, alárendelt és társszervek felé a hírössze
köttetés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
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i) az ön- és elvtársi, valamint az első orvosi segély szer
vezése, illetve végrehajtása,

j) a betegek területi egészségügyi intézetekben történő 
kórházi ellátásának biztosítása,

k) a közegészségügyi munka és balesetvédelmi ellátással 
kapcsolatos feladatok végzése.

VII. Fejezet

A kerület -  ezred -  parancsnokság

62. A kerület -  ezred -  parancsnokság a működési terü
letén az összbelügyi követelményeknek megfelelően -  együtt
működve a BM területi szerveivel, a társfegyveres szervekkel -  
biztosítja:

a) a Magyar Népköztársaság államhatárának megerősített 
őrizetét,

b) a határforgalom ellenőrzését,
c) a határrend betartását,
d) a határövezetben levő kijelölt vasúti, közúti műtár

gyak őrizetét,
e) a hátországvédelmi feladatokban való részvételt, jog

szabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok alap
ján,

f) a híradó összeköttetést és rejtett vezetést az országos 
parancsnoksággal, az együttműködést a BM területi 
szerveivel és társfegyveres szervekkel, az összeköttetést 
az alárendelt alegységekkel,

g) az állomány anyagi, pénzügyi, technikai és egészség- 
ügyi ellátását,

h) a személyi állomány által elszenvedett sugáradag nyil
vántartását, folyamatos értékelését, a sugárterhelés 
helyzetének összesítését, jelentését.

63. Részt vesz a Sugárfigyelő és Jelzőrendszer feladatainak 
végrehajtásában, az adatok gyűjtésében, értékelésében, továb
bításában.
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64. A feladatok értelemszerűen vonatkoznak a határőr ezred 
parancsnokságra is, melynek feladata továbbá:

a) a BM központi szervek és az országos parancsnokság 
háborús működési helyén használt objektumok őrzése, 
védelme, műszaki és vegyivédelmi biztosítása, valamint 
a belügyminisztérium híradásának biztosításában való 
részvétel,

b) az országos parancsnokság és közvetlenei anyagi, tech
nikai és egészségügyi ellátása,

c) a híradó osztály szakfelügyelete mellett, a híradó esz
közök és berendezések javítása, karbantartása, a hír
adó anyagok elosztása és nyilvántartása.

65. A kerület -  ezred -  parancsnok egyszemélyi felelős 
vezető, az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tarto
zik. A szakirányítást az illetékes parancsnok helyettesek gya
korolják. Irányítja a kerület -  ezred -  parancsnokság tevé
kenységét. Felelős:

a) a párt politikájának érvényre juttatásáért,
b) a határőrizetért, a határforgalom ellenőrzéséért és a 

határrend betartásáért,
c) a harckészültségért -  beleértve annak valamennyi 

összetevőjét,
d) a kapott feladatok maradéktalan végrehajtásáért és 

végrehajtatásáért,
e) az egész személyi állományért, a törvényességért,
f) a katonai élet szabályzatok szerinti állandó szervezett

ségéért és rendjéért,
g) az előírásszerű gazdálkodásért.

66. A kerület -  ezred -  parancsnokság szervei és alegy
ségei összehangolt tevékenységével biztosítja:

a) a megerősített határőrizetet,
b) a határforgalom ellenőrzését és a határrend betartását,
c) objektumőrzési és védelmi feladatok végrehajtását.

67. Megszervezi a határprovokációk és incidensek felderí
tését. Az alegységek összefogott erejével felszámolja a határon

ÁBTL - 4.2 - 000890/1974 /14

15



betört kisebb fegyveres, diverziós csoportokat, biztosítja a határ
övezetben a lakosság élet és vagyonbiztonságát.

68. Az összbelügyi követelményeknek megfelelően szervezi 
a határőrizettel, a határforgalom ellenőrzésével összefüggő fel
derítő munkát.

69. Irányítja a személyzeti munkát, rendszeresen értékeli
-  az ügyrend és munkaköri leírás alapján -  a hivatásos állo
mány tevékenységét, erkölcsi, fegyelmi helyzetét, figyelemmel 
kíséri az utánpótlást, a minősítés végrehajtását. A hatáskörét 
meghaladó személyzeti kérdésekben javaslatot tesz.

70. A Hatásköri Lista alapján dönt, szervezési, pénzügyi 
anyagi technikai és egészségügyi kérdésekben, hatáskörét meg
haladó ügyekben javaslatot tesz.

71. A kerület -  ezred -  bármely vezetőjének, alegység
parancsnokának intézkedését felülbírálhatja, hatályon kívül 
helyezheti.

72. Felhatalmazás alapján, kapcsolatot tart a szomszédos szo
cialista országok határőrizeti szerveivel, a határmegbízottakkal, 
javaslatot tesz a szomszédos szocialista országok határőrizeti 
szervét érintő határőrizeti, határforgalmi, operatív intézkedé
sekre, nemzetközi szerződések, együttműködési tervek, megálla
podások módosítására, kiegészítésére.

73. Biztosítja a kerület -  ezred -  személyi állományának 
folyamatos pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi ellátását, 
a személyi állomány jogos járandóságát.

74. Jóváhagyásra felterjeszti:
a) az éves munkatervét,
b) az éves pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi, hír

adó és egyéb tervjavaslatait.

75. Jóváhagyja a kerület -  ezred -  parancsnokság vezetői
nek és az alegységparancsnokok jelentéseit, munka, naptári és 
ellenőrzési terveket.

76. Gondoskodik a sugáradag nyilvántartásáról, a sugárter
helés helyzetének értékeléséről, elemzéséről, az előírt idősza
konkénti jelentéséről.
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77. A kerület -  ezred -  parancsnokot irányító jogköre 
ellátásában segíti a törzsfőnök, politikai osztályvezető, a pénz
ügyi anyagi főnök.

78. A politikai osztályvezető végzi a párt és KlSZ-szerve
zetek munkájának irányítását.

79. A kerület -  ezred -  parancsnok helyettesek felelősek 
az alaptevékenység és az ezeket biztosító feladatok eredmé
nyes végrehajtásáért, az irányításuk alá tartozó alosztályok, cso
portok összehangolt tevékenységéért, az alegységek szakirányí
tásáért, beosztottaik politikai, erkölcsi, fegyelmi állapotáért, az 
állomány jellembeli tulajdonságainak formálásáért.

80. Önállóan döntenek a szakkérdések megoldásában és a 
hatáskörükbe utalt, illetve a parancsnok által meghatározott 
ügyekben.

81. Feladataikat egymással szorosan együttműködve látják 
el, biztosítják alárendelt szerveik munkájának koordináltságát.

82. A kerület -  ezred -  parancsnokot távollétében, vagy 
akadályoztatása esetén a törzsfőnök helyettesíti, akit ugyanazon 
jogkör illet meg, mint a kerület -  ezred -  parancsnokot.

VIII. Fejezet

Az irányítás, ügyintézés és tájékoztatás általános szabályai

83. Az irányítás -  alá és fölérendeltségben -  parancsnoki 
rendszerben történik. Az egyszemélyi felelős parancsnok jog
körét -  a kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek kivételével -  
részben megoszthatja helyettesével (helyetteseivel), illetőleg 
más beosztottjával. Ez azonban nem érinti a parancsnok felelős
ségét a szerv munkájának egészéért.

84. Abban az esetben, ha a központi irányítás megbénul, a 
kerület -  ezred -  parancsnok önállóan köteles intézkedni és 
az összeköttetés létrejötte után jelentést tenni a bevezetett intéz
kedésekről.

85. Hadműveleti tevékenység, csapás esetén, ha a parancs
nok megsebesült, vagy meghalt, a vezetést a szervezettszerű
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helyettes veszi át. A parancsnoknak előléptetett soron következő 
vezetőt hatáskörében azonos jogok illetik meg, mint a volt pa
rancsnokot.

86. A parancsnokok működési területüket csak felsőbb uta
sításra, vagy engedéllyel hagyhatják el.

87. A határőrség csapatainak irányítása érdekében, az or
szágos parancsnok parancsot, utasítást, szabályzatot, illetve kör
levelet adhat ki.

-  PARANCSOT a határőrség katonai (fegyveres) jel
legű tevékenységével, illetőleg rendjével (szervezési, 
személyügyi intézkedések, stb.) szoros összefüggés
ben álló kérdésekben lehet kiadni.

-  UTASÍTÁS kiadása azoknak a feladatoknak a sza
bályozására történik, amelyek a szakmai jellegű, 
(politikai, felderítő, határőrizeti, anyagi, stb.) munka 
ellátásának általános kérdéseire és eljárására vonat
kozik.

-  SZABÁLYZAT-ban lehet rendezni a speciális tevé
kenységgel (szolgálati renddel, egészségügyi, ruhá
zati, elhelyezési, stb. munkával) összefüggő techni
kai és eljárási részletkérdéseket.

-  KÖRLEVÉL kiadására akkor kerül sor, amikor a 
szervek és a parancsnokságok értesítéséről, tájékoz
tatásáról, vagy egyes intézkedések megtételéről kell 
gondoskodni.

88. A parancs, utasítás és szabályzat tervezetét az országos 
parancsnok alárendeltségébe és irányítása alá tartozó illetékes 
szerv készíti elő és a lehetőség szerint koordinálja.

A miniszter, illetőleg az operatív miniszterhelyettes által 
kiadásra kerülő parancs, utasítás, szabályzat előzetesen jóvá
hagyott tervezetét meg kell küldeni a BM Titkárságnak, amely 
véleményezésre és aláírásra előterjeszti.

89. A határőrség képviseletében állásfoglalásra jogosultak:
a) az országos parancsnok -  a belügyminiszter és az ope

ratív miniszterhelyettes felhatalmazásával -  a határ
őrség egészére vonatkozóan,
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b) az országos parancsnok helyettesek az irányításuk alá 
tartozó szervet érintő kérdésekben -  valamint az 
országos parancsnok megbízásából -  a határőrség 
egészét érintő ügyekben is,

c) az osztályvezetők, kerület -  ezred -  parancsnokok az 
irányításuk alá tartozó szerveket és egységüket érintő, 
valamint elöljárók által meghatározott kérdésekben.

90. A belügyi szervek a munkájukat kölcsönösen érintő 
ügyekben kötelesek egymást rövid úton tájékoztatni. A tájé
koztatást általában azonos szintű vezetők, illetőleg szervek adják.

Az ügyintézés során fokozottan érvényesíteni kell a munka- 
kapcsolat formájában történő gyors és hatékony tájékoztatást, 
illetve intézkedéseket.

91. A kiadmányozási jog -  az ügyekben való döntés, illető
leg a tervezetek jóváhagyása -  az országos parancsnokot, kerü
let -  ezred -  parancsnokát illeti meg. A parancsnok meghatá
rozott körben átruházhatja a kiadmányozás jogát helyettesére, 
illetve más beosztottjára.

92. Országos parancsnok, politikai csoportfőnök, a Központi 
Bizottságot, a kerület -  ezred -  parancsnokok, politikai osz
tályvezetők a megyei pártbizottságot rendszeresen tájékoztassák 
az alaptevékenységről, a politikai munka helyzetéről, erkölcsi, 
fegyelmi állapotról és a lakossággal való kapcsolatról.

93. Az országos, kerület -  ezred -  parancsnok (HÜTI, 
EÜTI) napi jelentési kötelezettsége bővül a háborús időszaki 
kiegészített jelentési kötelezettségekkel. Az országos parancs
nok (HÜTI) jelentését a BM Főügyeleten keresztül a kitelepült 
BM I. számú vezetésével megbízott operatív miniszterhelyet
tesnek terjeszti fel.

94. A külső szervekkel történt szóbeli és írásbeli érintke
zésben a konspirációs szabályok alapján kell eljárni. A határőr
ség szervezetére, szolgálati tevékenységére, létszámára, veszte
ségére a vezetés települési helyére, egyéb, a biztonsággal kap
csolatos körülményekre vonatkozó adatot, vagy utasítást hír
eszközök útján, nyílt szöveggel közölni nem lehet.

95. A minisztériumok, vagy más központi állami szervek 
részére írásbeli szignalizáció csak a miniszter, illetve az operatív 
miniszterhelyettes engedélyével adható.
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96. A határőrség a szocialista országok határőrizeti szervei
vel kötött megállapodások alapján levelezést a BM Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztályán keresztül folytathat.

97. A kerületparancsnokságok -  külön parancsban meg
határozottak szerint -  feladataik ellátása során együttműköd
nek a megyei rendőr-főkapitányságokkal. Kölcsönösen tájékoz
tatják egymást a közbiztonságot, a határőrizetet és a határfor
galmat befolyásoló helyzeti adatokról.

98. A sajtó, a rádió és a televízió katonai nyílt ellenőrzés
-  cenzúra -  alá kerül:

a) napi eseményekről tájékoztatást a sajtó és más hír
közlő szervek részére az országos parancsnok szakvé
leménye alapján, a BM Titkárság vezetője ad,

b) a kerület -  ezred -  parancsnokok a működési terü
leten történt napi eseményekről a hírközlő szervek 
részére csak az országos parancsnok engedélyével ad
hatnak tájékoztatást.

IX. Fejezet

Vegyes rendelkezések

99. Ezen ügyrend alapján kell elkészíteni 1975. december 
31-ig az országos -  kerület, ezred -  parancsnokság szervei, 
osztályai, alosztályai, csoportjai, önálló főelőadói munkaköri 
leírását.

100. A határőrség háborús időszaki ügyrendje, a belügy
miniszter külön utasítására lép hatályba.

FÖLDESI JENŐ s. k.
vezérőrnagy 

BM Határőrség Országos Parancsnoka

Készült: 100 példányban 
Kapják: elosztó szerint 
Snsz.: 0557/175/1975.
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