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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

IDEIGLENES ÜGYRENDJE

I.

A BM Határőrség Országos Parancsnoksága.

1. A BM Határőrség Országos Parancsnoksága a belügyminiszter, 
illetve annak megbízásából az illetékes miniszterhelyettes irányí
tása alá tartozik.

2. A BM Határőrség Országos Parancsnokság feladata:

a) Megszervezni a Magyar Népköztársaság állam határának őri
zetét, védelmét, együttműködve a társ-fegyveres erőkkel, 
fegyveres testületekkel, rendészeti szervekkel, a lakosság szé
leskörű bevonásával, minden külső és belső ellenséges tevé
kenységgel szemben.

b) Biztosítja, hogy a határőrség egész személyi állománya fel
adatait a Magyar Szocialista M unkáspárt és a Magyar For
radalmi M unkás-Paraszt Kormány határozatai, a belügymi
niszter és helyetteseinek parancsai, szabályzatai alapján vég
zik.
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c) Irányítja, szervezi és ellenőrzi a határőrizet és a határforga
lom végrehajtását, a személyi állomány politikai, határőri
zeti, katonai nevelését, anyagi, egészségügyi és technikai ellá
tását, a szolgálati feladatok eredményes végrehajtása érde
kében.

d) A belügyminiszter felhatalmazása alapján intézkedéseket tesz 
a határ őrzésével kapcsolatos nemzetközi szerződésekben meg
határozott kötelezettségek betartására.

A Határőrség Országos Parancsnoksága f e l a d a t a i t  köz
ponti, kerületi, önálló zászlóalj szervezésben a miniszter, mi
niszterhelyettes által jóváhagyott állománytábla szerint végzi.

3. A BM Határőrség Országos Parancsnokság központi szervei:

-  országos parancsnokság törzse,
-  politikai csoportfőnökség,
-  felderítő osztály,
-  személyügyi osztály,
-  hadtáp,
-  pénzügyi osztály,
-  egészségügyi osztály,
-  „M” csoport.

II.

A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 
FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

4. A BM Határőrség Országos Parancsnoka (továbbiakban: orszá
gos parancsnok) a határőrség egyszemélyi vezetője.
Jogkörét közvetlen, valam int helyettesei, illetve szervei útján  
gyakorolja.

5. Jóváhagyásra felterjeszti az illetékes miniszterhelyettesnek a po
litikai csoportfőnök, a törzsfőnök, a felderítő osztály, a nyugati 
kerületi parancsnokságok ügyrendjét.

6. Érvényt szerez a parancsok és utasítások végrehajtásának, a ha
tárőrség szerveinek ügyrendjében foglalt feladatoknak. Szükség 
esetén hatályon kívül helyezi a határőrség bármely szerve által 
kiadott intézkedéseket.
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7. A határőrség egészére vonatkozó parancsokat, utasításokat, sza
bályzatokat adhat ki.

8. Rendszeresen beszámoltatja a hatáskörébe tartozó vezetőket és 
parancsnokokat. Dönt, illetve javaslatot tesz a hatáskörébe utalt 
személyi ügyekben.

9. Biztosítja a határőrség harckészültségét. A belügyminiszter, 
illetve helyettese jóváhagyása alapján a határőrség teljes sze
mélyi állománya részére riadót rendelhet el.

10. Jóváhagyja a határőrség szerveinek munkatervét, az egyes szer
vek és kerületek m unkájáról szóló jelentéseket.

11. Hatáskörében dönt a napi határőrizeti kérdésekben. Javaslatot 
tesz a határőrség szervezési létszám, anyagi és technikai eszkö
zök átcsoportosítására, társ vagy szomszédos határőrizeti szer
veket érintő operatív intézkedésekre, parancsok, szabályzatok 
módosítására, egyéb anyagi kihatással járó intézkedésekre.

12. Meghatározott időközönként jelentést tesz a belügyminiszternek, 
miniszterhelyettesnek a határőrség munkájáról, a személyi állo
mány politikai, erkölcsi, fegyelmi, anyagi helyzetéről.

13. A belügyminiszter engedélye, illetve felhatalmazása alapján 
kapcsolatot ta rt a baráti országok határőrizeti szerveinek veze
tőivel.

14. Gyakorolja a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erői Fegyelmi 
Szabályzata 23., illetve 60. pontjában a hadseregparancsnokot 
megillető dicsérő, illetve fenyítő jogkörét.

15. A határőrség országos parancsnok első helyettese a határőrség 
törzsfőnöke, a parancsnok távollétében gyakorolja mindazon 
jogokat, melyek a parancsnokot megilletik.

III. 

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG VEZETŐI ÉS SZERVEI 
ALÁRENDELTSÉGE

16. Az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartoznak:
-  a határőrség törzsfőnöke,
-  a határőrség politikai csoportfőnöke,
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-  a határőrség felderítő osztály vezetője,
-  a határőrség személyügyi osztály vezetője,
-  a határőrség hadtápfőnöke,
-  a határőrség pénzügyi osztály vezetője,
-  a határőrség egészségügyi osztály vezetője,
-  a határőrség ,,M” csoport vezetője,
-  a határőr kerületek és az önálló zászlóalj parancsnokai.

17. A határőrség törzsfőnöke (az országos parancsnok első helyet
tese) irányítása alá tartozik az országos parancsnokság törzse, 
ezen belül:

-  hadműveleti osztály,
-  határforgalm i osztály,
-  harckiképzési osztály,
-  szervezési osztály,
-  híradó osztály,
-  titkos és nyílt ügyviteli szerv,
-  központi rejtjelző szerv,
-  híradó zászlóalj,
-  ferihegyi FEP.

18. A politikai csoportfőnök (a parancsnok politikai helyettese) irá
nyítása alá tartozik:

-  inspektori és tájékoztatási osztály,
-  ifjúsági alosztály,
-  agitációs, propaganda, kultúr osztály,
-  sajtó osztály,
-  határőrség zenekara.

19. A hadtápfőnök irányítása alá tartozik:
-  élelmezési alosztály,
-  ruházat és vonatanyag alosztály,
-  fegyver alosztály,
-  gépjármű alosztály,
-  elhelyezési alosztály,
-  ellenőrzési alosztály,
-  gazdasági alosztály,
-  állategészségügyi alosztály.
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IV.

A HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG 
HATÁRŐR BIZOTTSÁGA

20. A H atárőr Bizottság az országos parancsnok véleményező és ta
nácsadó szerve.

A H atárőr Bizottság tárgyalja:
a párt- és kormányhatározatokból, miniszteri parancsok
ból adódó feladatokat és az országos parancsnokság vezeté
sében felmerülő, a határőrség egészét, vagy egyes területeit 
érintő legfontosabb kérdéseket.

A Határőr Bizottság véleményének meghallgatása után a fel
merülő kérdésekben az országos parancsnok dönt.

21. A H atárőr Bizottság tagjait az illetékes miniszterhelyettes ne
vezi ki.

22. A H atárőr Bizottság m unkaterv alapján dolgozik.

V.

AZ ÉRTEKEZLETEK ÉS ÜGYMENET RENDJE

23. A határőrség egész személyi állományát érintő kérdésekben or
szágos értekezletet a belügyminiszter, illetve helyettese rendel
het el.

24. A határőrizeti időszakok parancsnoki értekezletét vagy egyes 
szakterületek értekezleteit a határőrség országos parancsnoka, 
felhatalmazása alapján parancsnokhelyettesek és osztályvezetők 
rendelhetnek el.

25. Az országos parancsnok helyettesei és a közvetlen osztályvezetők 
a hatáskörükbe tartozó, vagy a szakvonalukat érintő kérdések
ben utasítást, tájékoztatót adnak ki, parancs kiadására javasla
tot tesznek az országos parancsnoknak.

26. A határőrség „T” és nyílt ügyvitelét az általános ügyviteli sza
bályzat szigorú betartásával biztosítsák.

27. A határőrség minden szerve ügyrend alapján végzi m unkáját.
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AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG 
ÉS SZERVEINEK KAPCSOLATA 

A BM SZERVEIVEL ÉS MÁS MINISZTÉRIUMOKKAL, 
ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEKKEL

28. Az Országos Parancsnokság és szervei feladataik ellátása érde
kében együttműködnek a Belügyminisztérium és más társfegy
veres, állami, valam int társadalm i szervekkel, a helyi lakosság
gal. Az együttműködés az államtitok és a szolgálati titok vé
delme betartásával történik.

Az Országos Parancsnokság nevében állást foglalni a határőrség 
egészét vagy az ügy jellegét tekintve a belügyminiszter, illetve 
miniszterhelyettes engedélyével lehet.

Egyes szakkérdésekben a parancsnok vagy felhatalmazása alap
ján  helyettesei és az osztályvezetők foglalhatnak állást.

Amennyiben az Országos Parancsnokság több szerve állásfogla
lásának egységesítése szükséges a koordinálást a határőrség 
törzsfőnöke biztosítja.

A kapcsolattartás során:

a) A minisztériumon belül a miniszter, miniszterhelyettesek, fő
csoportfőnökök, országos parancsnokok felé felterjesztést, 
levelezést, megkeresést csak az országos parancsnok eszközöl
het.

Csoportfőnökökkel, országos parancsnok helyettesekkel, az 
országos parancsnok helyettesei folytathatnak levelezést.

Osztályvezetők megkeresést, levelezést általában azonos 
szintű vezetőkkel folytathatnak.

b) A különböző minisztériumok kollégiumi ülésein az illetékes 
miniszterhelyettes felhatalmazása alapján az országos pa
rancsnok, illetve felhatalmazása alapján a kijelölt vezető ve
het részt és foglalhat állást.

Az Országos Parancsnokság szerveinek vezetői -  felhatal
mazás alapján -  az azonos szintű külső szervek vezetőivel 
szóbeli tárgyalásokat és szakterületükre vonatkozóan levele
zést folytathatnak.
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VII.

TÁJÉKOZTATÁS

29. Az országos és fővárosi lapoknak, a Magyar Távirati Irodának, 
a Magyar Rádió és Televíziónak tájékoztatást az országos pa
rancsnok, helyettesei szakvéleménye alapján a BM Titkárság 
vezetője ad a 0016/1964. sz. belügyminiszteri utasításban foglal
tak szerint.

30. Az Országos Parancsnokság szervei a kölcsönösen érintő kérdé
sekben kötelesek egymást tájékoztatni.

31. A nemzetközi egyezmények végrehajtására kinevezett vagy 
megbízott beosztottak megbízatásukkal járó kérdésekben csak 
előzetes jóváhagyás alapján adhatnak tájékoztatást.

VIII.

A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG 
KÖZPONTI SZERVEINEK FELADATA

32. Az Országos Parancsnokság szerveinek feladatait, hatáskörét és 
jogkörét a szerv ügyrendje, parancsok, utasítások, szabályzatok 
határozzák meg.

A)

A BM HATÁRŐRSÉG TÖRZSE 

33. Feladata:

a) Tanulmányozni és értékelni a helyzeti adatokat, kidolgozni és 
javaslatot tenni a határőrizet megszervezésével és biztosítá
sával kapcsolatos intézkedésekre.

b) Biztosítani az állam határon átmenő nemzetközi személy-, 
áruforgalom ellenőrzését, a határforgalom zavartalan me
netét.

c) A határforgalom  ellenőrzése terén előforduló rendkívüli és az 
állambiztonsági szerveket érdeklő eseményekkel kapcsolatos 
jelentőszolgálat megszervezése és biztosítása a BM illetékes 
szervei részére.
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d) Javaslatot tenni a politikai, operatív helyzetből adódó h a tá r
őrizeti helyzetnek megfelelő erőátcsoportosításra.

e) Megszervezni az együttműködést a Belügyminisztérium szer
veivel, a Néphadsereggel, Munkásőrséggel és az állami -  
társadalm i szervekkel.

f) Intézkedéseket kidolgozni a politikai szervekkel: a helyi la
kosság széleskörű együttműködésére, velük való foglalkozásra 
és a határőrizetben történő felhasználásukra.

g) Kidolgozni az állam határ műszaki és technikai berendezésére 
vonatkozó javaslatokat.

h) Megszervezni a jelentőszolgálatot, intézkedéseket kidolgozni 
az egységes harckészültség fokozása érdekében.

i) Biztosítani a szomszédos államok forgalomellenőrző pontjai
val az együttműködést.

j) Tervezni, szervezni és irányítani a határőrség személyi állo
m ányának kiképzését, továbbképzését.

k) Biztosítani, hogy a tanintézetek határőr tanszékein az ér
vényben lévő szabályzatok, utasítások alapján végezzék az 
oktatást.

1) Megszervezni az évenkénti sorozást, az újoncállomány kikép
zését és végrehajtani a leszerelésüket.

m) Biztosítani a szabályzatok szerinti élet, a katonai rend és 
fegyelem betartását, az őr- és belszolgálat végrehajtását.

n) Biztosítani az állományfegyelem betartását, szükség esetén 
javaslatokat dolgoz ki az állománytábla módosítására.

o) Biztosítani az elöljárókkal, alárendelt csapatokkal és együtt
működő szervekkel a megszakítás nélküli híradást.

p) Biztosítani az Országos Parancsnokság titkos és nyílt ügyke
zelési rendjét.

B)

A BM HATÁRŐRSÉG POLITIKAI CSOPORTFŐNÖKSÉGE

34. A BM Határőrség Politikai Csoportfőnöksége katonai szerv és
egyben része a párt apparátusának.
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Feladata:

a) Mozgósítani a személyi állományt a Magyar Szocialista Mun
káspárt politikájának megvalósítása, a párt és kormány ha
tározatainak, a belügyminiszteri miniszterhelyettesi és az or
szágos parancsnok parancsainak megértetése és végrehajtása 
érdekében.

b) Együttműködni a párt és a KISZ szervezetekkel, tevékeny 
részvétellel biztosítani azok határozatainak, célkitűzéseinek 
végrehajtását.

c) Irányítani a személyi állomány nevelését, meghatározni 
a személyi állomány nevelésének eszmei-politikai célkitűzé
seit, tarta lm át és főbb módszereit.

d) Elősegíteni -  a politikai m unka módszereivel és eszközeivel
-  a határőrség magasfokú harckészültségét, az erkölcsi-poli
tikai, fegyelmi helyzet megszilárdítását, a rendkívüli esemé
nyek megelőzését, a szolgálati fegyelem javítását, a személyi 
állomány politikai oktatásának, határőrizeti szakmai kiképzé
sének eredményességét.

e) Részt venni és kezdeményezni a területi párt- és tömegszer
vezetek, valamint más szervek honvédelmi és kulturális 
nevelő munkájában.

f) Részt venni a személyügyi m unka elveinek megértetésében, 
megvalósításában.

g) Részt venni a hősi halottakkal, a szolgálatteljesítés közben 
elhalálozottakkal, a megrokkantakkal kapcsolatos és egyéb 
szociális ügyek intézésében.

h) Megtervezni a politikai m unkával kapcsolatos anyagi-tech
nikai és pénzügyi eszközöket, ellenőrizni azok rendeltetés- 
szerű felhasználását.

i) Tanulmányozni és általánosítani a pártpolitikai munka ta
pasztalatait, elemezni az erkölcsi-politikai, fegyelmi helyzet
et, a személyi állomány hangulatát.

35. A Politikai Csoportfőnökség a politikai m unka feladatait a pa
rancsnokok, kinevezett politikai szervek útján, a választott p á rt 
és ifjúsági szervekkel együtt valósítja meg.
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C)

A BM HATÁRŐRSÉG FELDERÍTŐ OSZTÁLYA 

36. Feladata:

a) Megszervezni a határőrizet érdekében a hálózati-operatív 
m unkát a Belügyminisztérium állambiztonsági m unkájára 
vonatkozó általános rendelkezéseknek megfelelően.

b) Felderíteni időben és megszakítani a ki- és befelé irányuló 
tilto tt határátlépési előkészületeket, kísérleteket, ember-, áru- 
és valutacsempészek tevékenységét, a BM III/I. és III/II. Cso
portfőnökségeivel koordinálva, felderíteni az ellenséges h ír
szerző szervek illegális behatolási csatornáit, határkapuit, 
valam int a határőrizettel és az állambiztonsági munkával 
összefüggő egyéb bűncselekményeket.

c) Felderíteni, ellenőrzés alá vonni a határőrizetre veszélyes ele
meket, honi és a határm enti ellenséges területen.

d) Alkalmazni az ügyrendben meghatározott keretek között a 
konspiráció szigorú betartásával az állambiztonsági munka 
titkos, leplezett és nyílt eszközeit, ügynökséget szervezni, szé
leskörű társadalm i kapcsolatot létesíteni a lakossággal.

e) Folyamatosan gyűjteni, a csapatok rendelkezésére bocsátani 
a határőrizetre vonatkozó helyzeti adatokat.

f) Operatív eszközökkel segíteni a mélységi határőrizetet.

g) Szervezni, irányítani és ellenőrizni az alárendelt felderítő 
szervek tevékenységét.

h) A felderítő munka időszerű kérdéseit, módszereit, tapaszta
latait rendszeresen elemezni, értékelni.

i) Az össz-belügyi feladatok érdekében részt venni az állambiz
tonsági feladatok végrehajtásában, együttműködni a BM III. 
és a BM II. Főcsoportfőnökség szerveivel.

j) A határ megsértésével és ezzel összefüggő egyéb bűncselek
mények elkövetésének alapos gyanúja esetén parancsnoki, 
illetve ügyészi jóváhagyással őrizetbevételeket eszközölni, s 
jogosult a határ védelmében az őrizeteseket kihallgatni.

k) Meghatározott időközönként -  a határőrség parancsnokán 
keresztül -  terjesszen feljelentést a felügyeletet gyakorló
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miniszterhelyettes számára, az állambiztonsági szervekkel 
való együttműködésről, a titkos módszerek és ellenőrzések 
alkalmazásáról, eredményeiről és problémáiról.

D)

A BM HATÁRŐRSÉG SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLYA

37. Az osztály a feladatát kettős alárendeltségben látja el. Közvet
len irányítás szempontjából a határőrség országos parancsnoká
nak, szakirányítás szempontjából a személyügyi miniszterhelyet
tesnek, illetve főcsoportfőnöknek van alárendelve, aki ezen jog
körét az országos parancsnok útján, illetve tájékoztatása mellett 
gyakorolja.

Feladata:

a) Segíti a parancsnokok káderm unkáját. A parancsnokok egy
személyi felelőssége mellett biztosítja a határőrség feladatá
nak ellátásához szükséges hivatásos és polgári állományt, 
utánpótlását, szervezi az iskoláztatási és káderutánpótlási 
tervek alapján a személyügyi munkát.

b) Intézi az állomány személyi ügyeit, véleményezi és az orszá
gos parancsnoknak előterjeszti a személyi javaslatokat.

c) A hatályos jogszabályok és az országos parancsnok döntése 
alapján intézi a személyi és szociális jellegű kérelmeket, vizs
gálja a hatáskörébe u talt büntető, fegyelmi és panaszügye
ket.

d) A parancsnokokkal együttműködve rendszeresen elemzi, ér
tékeli a hivatásos állomány összetételét, az iskolai végzettség 
alakulását, fegyelmi helyzetét.

e) N yilvántartja a határőrség hivatásos, polgári és tartalék állo
mányát.

f) Ellátja a személyi állományt szolgálati igazolvánnyal.

g) Szervezi és előkészíti a tartalékos szolgálatra való bevonul
tatást.
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E)

A BM HATÁRŐRSÉG HADTÁPFŐNÖKSÉGE

38. A feladatát kettős alárendeltségben látja el. Közvetlen irányítás 
szempontjából az országos parancsnoknak, szakirányítás szem
pontjából a BM I. Főcsoportfőnökének van alárendelve, aki ezen 
jogkörét az országos parancsnok útján, illetve tájékoztatása mel
lett gyakorolja.
Feladata:
a) Felmérni és megtervezni a BM Határőrség szolgálati feladatai 

elvégzéséhez, a harckészültség fenntartásához, az elhelyezési, 
anyagi és technikai szükségleteket.

b) Gazdálkodni a rendelkezésre álló készletekkel, biztosítani az 
anyagi szolgálatra vonatkozó, általános érvényű szabályok 
betartását.

c) Összeállítani az anyagi és technikai jellegű fejlesztési ja 
vaslatokat, kijelölni, irányítani és műszakilag ellenőrizni a 
fontosabb ingatlanfelújításokat, közreműködni a jóváhagyott 
ingatlan beruházások tervezésénél, az átvételénél, önállóan 
intézni a hatáskörébe utalt beruházásokat.

d) K ialakítani az anyagi szolgálat beszámoltatási, elszámoltatási 
rendszerét, teljesíteni az előírt beszámoltatást és adatszolgál
tatást.

e) Javaslatokat kidolgozni az anyagi szolgálat szervezetére.
f) Irányítani az állategészségügyi szolgálat m unkáját.
g) Intézni másodfokon az anyagi jellegű kárügyeket.
h) Közreműködni a számadótesteknél végrehajtott selejtezések

nél.
i) Megszervezni -  a törzzsel együttesen -  az anyagi szolgálat 

beosztottainak rendszeres továbbképzését.

F)

A BM HATÁRŐRSÉG PÉNZÜGYI OSZTÁLYA

39. Feladatát kettős alárendeltségben látja el. Közvetlen irányítás 
szempontjából az országos parancsnoknak, szakirányítás szem
pontjából a BM I. Főcsoportfőnökének van alárendelve, aki ezen 
jogkörét az országos parancsnok útján, illetve tájékoztatása mel
lett gyakorolja.
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Feladata:

a) Összeállítani a határőrség éves költségvetését, felülvizsgálni 
és visszaigazolni a számadótestek elemi költségvetéseit.

b) Biztosítani a BM Határőrség zavartalan működésének pénz
ügyi előfeltételeit, a költségvetés végrehajtását, negyedéven
ként igényelni a szükséges pénzeszközöket. Ellátni a határ
őrség központi beszerzéseit, könyvelni a pénzügyi osztály 
bankszámláján -  házi pénztárban -  lebonyolított forgalmat, 
valam int a számadótestek felhasználásait.

c) Javaslatot tenni a költségvetés esetleges évközi módosítására, 
ellenőrizni a béralapgazdálkodást, nyilvántartani a számadó
testek bankszámláit, javaslatot tenni szükség esetén azok 
megnyitására, illetve megszüntetésére, ellátni a szükséges 
nyomtatványokkal a számadótesteket.

d) Intézni a jogvitás (döntőbizottsági) és kártérítési ügyeket, 
ellenőrizni a kártérítési eljárások lefolytatását, másodfokon 
elbírálni a számadótestek pénzügyi kárait és 1000 Ft érték
határig dönteni a kártérítési összegek mérséklésére.

e) Megszervezni -  a törzzsel együttesen -  a pénzügyi szolgá
lat beosztottainak rendszeres szakmai továbbképzését.

G)

A BM HATÁRŐRSÉG EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA

40. Feladatát kettős alárendeltségben látja el. Közvetlen irányítás 
szempontjából az országos parancsnoknak, szakirányítás szem
pontjából a BM I. Főcsoportfőnökének van alárendelve, aki ezen 
jogkörét az országos parancsnok útján, illetve tájékoztatása mel
lett gyakorolja.

Feladata:

a) Gondoskodni a gyógyító-megelőző és közegészségügyi, já r
ványügyi munka végrehajtásáról, az évente ismétlődő újonc
kiképzést egészségügyileg előkészíteni.

b) Egészségügyi vonatkozásban minősíteni a felvételre kerülő 
hivatásos állományt.
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c) Eljárni az egészségügyi okok folytán leszerelő sor- és hiva
tásos állomány felülvizsgálati és munkaképesség-csökkentési 
ügyekben.

d) Ellenőrizni a csapatok egészségügyi szolgálatának tevékeny
ségét.

e) Elkészíteni az eü. anyagigényléseket.

f) Megszervezni a személyi állomány üdülésének és gyógyüdü
lésének elosztását.

g) Szoros kapcsolatot tartani a gyógyító-megelőző m unkában 
a BM és HM intézményeivel.

h) Megszervezni az orvosok és felcserek szakmai továbbképzé
sét.

H)

A BM HATÁRŐRSÉG „M” CSOPORTJA 

41. Feladata:

a) Az érvényben lévő rendeletek, parancsok, utasítások, szabály
zatok és a BM „M” Osztály intézkedései alapján irányítani 
és ellenőrizni a határőrség egységei által végzendő „M” m un
kát.

b) Elkészíteni az irányelvekben meghatározottak alapján a ha
tárőrség „M” tervét, irányítani, ellenőrizni a határőrség egy
ségei által készítendő „M” tervek kidolgozását, összesíteni és 
igényelni a határőrség „M” terve alapján a szükséges anyagi- 
technikai és pénzügyi eszközöket.

c) Javaslatot tenni a mozgósításra kerülő egységek „M” szerve
zésére, illetve állom ánytáblájuk elkészítésére.

d) Az „M” állománytábla alapján biztosításra került tartalék 
állomány nyilvántartását naprakész állapotban vezetni és a 
területileg illetékes honvéd kiegészítő parancsnoksággal az 
együttműködést fenntartani.

e) Kidolgozni a határőrség „fokozott és teljes harckészültség” 
idejére vonatkozó értesítési rendszerét és tervét.
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f) Javaslatot tenni a Határőrség Országos Parancsnokság és 
egységei részére szükséges objektumok biztosítására.

g) A BM „M” Osztály által elrendelt helyzetjelentéseket elkészí
teni és felterjeszteni.

I)
HATÁRŐR KERÜLET -  ÖNÁLLÓ ZÁSZLÓALJ -  

PARANCSNOKSÁGOK IRÁNYÍTÁSA

42. A határőrség csapatait a kerület -  önálló zászlóalj -  parancs
nokok irányítják. (Továbbiakban: parancsnokok)

43. A parancsnokok általános irányítás tekintetében az országos parancsnoknak
, szakirányítás szempontjából az illetékes országos 

parancsnokhelyettesnek vannak alárendelve.

44. A parancsnokságok m unkaterv alapján végzik m unkájukat. El
készítéséért és végrehajtásáért a parancsnokok felelősek.

45. A parancsnokok alárendelt beosztottaikat rendszeresen beszá
m oltatják m unkájukról; gyakorolják a hatásköri listában meg
határozott jogokat, írásbeli és szóbeli parancsot adnak az állo
mány részére; hatáskörükbe tartozó kérdésekben az országos 
parancsnokság szerveivel a területileg illetékes megyei rendőr
főkapitánysággal, a helyi állami, társadalmi, gazdasági szervek
kel személyes kapcsolatot tartanak  és levelezést folytathatnak.

46. A parancsnokokat m unkájukról az országos parancsnok szemé
lyesen, helyettesei útján vagy a H atárőr Bizottság előtt számol
ta tja  be.

IX.

A PARANCSNOKOK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

47. A kerületparancsnokok kötelesek rendszeresen beszámolni a me
gyei pártbizottság első titkárainak a párt- és korm ányhatároza
tok végrehajtásáról, a pártpolitikai irányvonal megvalósulásá
ért folyó munkáról, az alegységek politikai-erkölcsi állapotáról, 
a politikai oktatás eredményéről, a személyi állomány hangula
táról, valamint a határőrség és a lakosság közötti kapcsolatról.
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48. A területileg illetékes választott pártszervek részére a kerület
parancsnokság m unkájáról készített előterjesztéseket -  a napi
rend megtárgyalása előtt legalább 10 nappal -  a kerület pa
rancsnoka az országos parancsnokhoz kell hogy felterjessze.

X.

MUNKATERVEK, VEGYES RENDELKEZÉSEK

49. Az országos parancsnokság, valam int a kerületparancsnokok -  
a határőrizeti időszakoknak megfelelően -  féléves terv alapján 
végzik m unkájukat.

50. Az országos parancsnokság m unkatervét az illetékes miniszter- 
helyettes, az országos parancsnokság szervei és a kerületparancs
nokságok m unkatervét az országos parancsnok hagyja jóvá.

51. Az országos parancsnok helyettesei és a közvetlen osztályveze
tők a kerületparancsnokokkal felelősek a kerület párhuzamos 
szervek irányításáért, meghatározzák a m unka irányát, végre
hajtását elősegítik és ellenőrzik.

52. Az országos parancsnokság m unkájának értékelésére és a fel
adatok meghatározására évenként vagy a feladatoktól függően 
országos értekezletet kell tartani.

Budapest, 1966. június hó 21.

Németi József s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak, 
Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 160 példányban.
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