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UTASÍTÁSA

A Belügyminisztérium szervei az elmúlt években — végrehajtva az 
1/1967. számú belügyminiszteri parancsot — hozzájárultak az if
júság körében végzett honvédelmi nevelőmunka színvonalának 
emeléséhez, az Ifjú Gárda szervezeti megerősödéséhez, tevékenysé
ge fejlődéséhez.
Az Ifjú Gárda tagjai eredményesen vesznek részt az állam- és köz- 
biztonság erősítését, az államhatárok őrizetének biztonságát, a tűz
védelmi feladatokat segítő munkában.
Az MSZMP XI., a KISZ IX. kongresszus határozatai, a Belügymi
nisztérium és szervei munkájára vonatkozó jogszabályok, belügyi 
rendelkezések kötelezően előírják — az önkéntes társadalmi erők 
részeként — az Ifjú Gárdának és tagjainak fokozottabb felkészíté
sét, bevonásukat az állam- és közbiztonság erősítésébe, az államha
tárok biztonságos őrizetébe, a tűzvédelmi feladatok végrehajtásába.
Ennek érdekében kiadom az alábbi

1. A szervek vezetői gondoskodjanak arról, hogy az alárendelt ve
zető (parancsnoki) és beosztott állomány a szükséges mértékben 
ismerje és a munkájában alkalmazza az Ifjú Gárda tevékenysé
gére vonatkozó előírásokat, dokumentumokat.

2. A rendőrség a határőrség és a tűzoltóság szerveinek vezetői a 
KISZ illetékes szerveivel, Ifjú Gárda parancsnokságokkal — az

a KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítésével, 
a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmébe, 

a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság munkájába történő 
bevonásával kapcsolatos feladatokról
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együttműködés elveire és a bevált szervezeti keretekre támasz
kodva — tegyék tartalmasabbá és eredményesebbé:
— az összekötő tiszti (tiszthelyettesi) rendszer működését;
— az Ifjú Gárda képzési programjainak kidolgozásához, végre

hajtásához nyújtandó segítséget, a szocialista versenymoz
galom szervezésében, az Ifjú Gárda szemlék, versenyek elő
készítésében és lebonyolításában való közreműködést;

— az Ifjú Gárda tisztségviselői politikai és szakmai felkészíté
sében való részvételt;

— az ifjúság körében végzett honvédelmi, az állam- és közbiz
tonság fenntartását szolgáló közös nevelőmunkát.

3. Az Ifjú Gárda egységeket, alegységeket és az ifjúgárdistákat — 
a KISZ Ifjú Gárda Működési Szabályzatában és az utasítás mel
lékletében meghatározottak szerint — hatékonyabban vonják 
be az állam- és közbiztonsági, határőrizeti, tűzvédelmi feladatok 
ellátásába.

4. A szervek vezetői az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását és 
a melléklet részletes szabályainak érvényesülését folyamatosan 
ellenőrizzék és a kiemelkedő munkát végzőket részesítsék erköl
csi, anyagi elismerésben.

5. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Egyidejűleg az 1/
1967. számú belügyminiszteri parancs és miniszterhelyettesi 
végrehajtási utasításai hatályukat vesztik.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 800 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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Melléklet a 11/ 1978. sz. belügyminiszteri utasításhoz

A KISZ Ifjú Gárda működése segítésének, 
az állam- és közbiztonság védelmébe, 

a rendőrség, a határőrség, a tűzoltóság munkájába való 
bevonásának részletes szabályai

1. Az MSZMP XI., a KISZ IX. kongresszusainak határozatai, az 1976. évi
I. törvény és az 1974. évi 17. sz. tvr. arra kötelezik a Belügyminiszté
rium szerveit, hogy a törvényes rend védelme, az állam- és közbiztonság 
állandó erősítése, az államhatár biztonságos őrizete, a tűzvédelmi fel
adatok színvonalasabb végrehajtása érdekében az eddigieknél jobban 
támaszkodjanak a társadalmi szervezetekre, erősítsék velük kapcsolatai
kat, szélesítsék az önkéntes társadalmi segítők bázisát.

2. A fejlett szocialista társadalom felépítésében előttünk álló feladatok 
megvalósítása szükségessé teszi a KISZ Ifjú Gárdával (a továbbiakban: 
IG-val) kialakult együttműködés hatékonyságának növelését, az ifjú
gárdisták tevékenységének fokozottabb támogatását és a rendőrség, ha
tárőrség, tűzoltóság (a továbbiakban: szervek) munkájába — társadal
mi segítőként — való bevonásuk szélesítését.

3. A szervek vezetői az IG munkájának segítése és a szolgálati feladatok 
megoldásába való bevonása során az alábbi főbb elveket érvényesít
sék:

a) Az IG minden szinten a KISZ politikai irányításával, az országos és 
a területi IG parancsnokságok vezetésével működő társadalmi erő. 
Az IG tevékenységének segítésénél az ifjúgárdisták és az IG sza k
alegységek szolgálati feladatokba való bevonásánál, az együttmű
ködéssel kapcsolatos minden kérdésben a területileg illetékes KISZ 
szervek és IG parancsnokságok határozatai, állásfoglalásai az irány
adók;

b) Az ifjúgárdisták az önkéntesség elve alapján vesznek részt az IG te
vékenységében, ezzel szemben a szervek vezetőit (parancsnokait) és 
összekötő tiszteket (tiszthelyetteseket) és a foglalkozásvezetőiket erre 
utasítások, parancsok kötelezik;

c) Az IG tevékenységének segítésével hozzá kell járulni:
— az ifjúság hazafias és honvédelmi, az állam- és közbiztonság fenn

tartását elősegítő neveléséhez, a haza védelmére való felkészíté
séhez;

— a KISZ akció — az IG általános és képzési programjainak ered
ményes végrehajtásához;

— az ifjúgárdisták szolgálati feladatok ellátásához szükséges isme
reteinek megszerzéséhez, továbbfejlesztéséhez;

— az IG szervezetszerű vezetőképzésének megvalósításához;
— az ifjúgárdisták aktívabb és eredményesebb cselekvéséhez.

4. A szervek vezetői (parancsnokai) a központi és a területi KISZ szervek
kel, IG parancsnokságokkal — minden szinten — differenciáltabb és 
hatékonyabb együttműködésre törekedjenek. Segítségünk — a reális
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lehetőségeket figyelembe véve — járuljon hozzá a minőségi és a tartal
mi előrelépéshez, ahhoz, hogy az illetékes KISZ szervek az IG fejleszté
sére irányuló feladataikat eredményesen megvalósíthassák.

5. A képzési programok végrehajtása során lehetővé kell tenni, hogy az 
IG — figyelembe véve a titoktartással kapcsolatos előírásokat — az ér
vényben lévő utasítások, parancsok, illetve együttműködési megállapo
dások alapján használhassa a szervek anyagait, létesítményeit, kikép
zési bázisait, technikai eszközeit.

6. A szervek vezetői gondoskodjanak az összekötő tiszti (tiszthelyettesi) 
rendszer hatékonyabbá tételéről.

a) A területileg illetékes KISZ bizottságokhoz az összekötő tiszteket 
{tiszthelyetteseket) az együttműködés biztosítása, az IG képzésének 
és folyamatos tevékenységének segítése érdekében kell kijelölni. A 
kijelölés előtt kérni kell az illetékes párt- és KISZ szervek titkárai
nak véleményét. Biztosítani kell e fontos politikai megbízatás ellátá
sához nélkülözhetetlen feltételeket és a jó munkát végzők nagyobb 
társadalmi megbecsülését.

b) Az összekötő tisztek (tiszthelyettesek):

— legyenek képesek az adott szintű területi IG parancsnokságban 
tisztségviselői megbízatás ellátására;

— vegyenek részt a közös feladatokat (ügyeket) tárgyaló értekezle
teken ;

— nyújtsanak segítséget az éves képzési programok összeállításá
hoz, végrehajtásához, előadók, foglalkozásvezetők kijelöléséhez;

— segítsék az IG rendezvények (szemlék, versenyek, stb.) lebonyolí
tását;

— tegyenek javaslatokat az ifjúgárdisták és az IG szakalegységek 
szolgálati feladatokba való bevonására;

— hangolják össze az IG tevékenységét az egyes szolgálati ágak fel
adataival;

— tegyenek jelentést vezetőjüknek (parancsnokuknak) az IG-t irá
nyító KISZ szervnek nyújtott támogatás helyzetéről, hatékony
ságáról.

7. Az összekötő tisztek (tiszthelyettesek) részére — az egységes értelmezés 
és végrehajtás érdekében — igazodva a KISZ IG Országos Parancsnok
ság által kiadott képzési irányelvekhez, a BM ORFK és a BM Határőr
ség Országos Parancsnokság tartsanak módszertani foglalkozásokat. A 
szükséges állambiztonsági és tűzvédelmi ismeretek feldolgozása céljából 
működjenek együtt a BM illetékes állambiztonsági szerveivel és a BM 
Tűzoltóság Országos Parancsnoksággal.

8. Az IG szakalegységek és az ifjúgárdisták — állandó, vagy ideiglenes 
feladattal — szolgálatba vezényelhetők. A szolgálatba vezénylést az if
júgárdisták elfoglaltságának figyelembevételével kell megszervezni. 
Munkahelyi, illetve iskolai kikérésüket — csak indokolt esetben — az 
illetékes KISZ bizottságok titkára engedélyezheti. Az ifjúgárdisták kö
zött riadólánc szervezhető. Gyakorlását az IG parancsnokok rendelhetik 
el. Elemi csapás veszélye, vagy bekövetkezése (tűzvész, árvíz, járvány,
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stb.) esetén valamennyi ifjúgárdista az irányító KISZ szerv rendelke
zése szerint tevékenykedik.

9. Az ifjúgárdistákat és az IG alegységeket, egységeket — a közös érdeke
ket és az ifjúgárdisták védelmét figyelembe véve — az alábbi állam- és 
közbiztonság védelmét szolgáló feladatok megoldásába lehet bevonni:

a) az ifjúgárdisták jelezzék, ha:

— összeesküvés, szervezkedés, lázadás, kártevés, rombolás, merény
let, hazaárulás és kémkedés előkészületeiről, vagy ilyen bűncse
lekmények elkövetésének gyanújáról szereznek tudomást (szó
ban, távbeszélőn, vagy egyéb úton, azonnal);

— határterületen (általában az országhatártól számított 20 km mély
ségű területsávban) tartózkodó idegen, gyanús személyeket ész
lelnek és ha az ország területéről kifelé irányuló, vagy befelé 
történt határátlépésről szereznek tudomást;

— politikai szempontból egymással gyanús kapcsolatot tartó szemé
lyekről, fiatalok bűnöző csoportjának tevékenységéről értesülnek;

— az öntevékenyen működő zenekarok köré, klubokba és egyéb is
meretlen célzatú laza csoportosulásokba tömörülő személyek ré
széről megnyilvánuló ellenséges, vagy politikai szempontból nem- 
kívánatos jelenségeket tapasztalnak;

— ellenséges propaganda anyag (sajtótermék, röplap) készítéséről, 
terjesztéséről, ellenséges tartalm ú falra írásokról értesülnek, vagy 
ilyet tapasztalnak;

— a magyar és más államok, továbbá a nemzetközi munkásmozga
lom zászlójának beszennyezéséről, megrongálásáról, emlékművek 
meggyalázásáról, a párt- és a kormány vezetőit, tagjait a szocia
lista világrendszer országait, illetve azok vezetőit becsmérlő kije
lentésekről szereznek tudomást;

— a katonai laktanyák, objektumok, szállítmányok és gyakorlatok 
környékén rendellenességeket tapasztalnak;

— olyan objektumok fényképezéséről szereznek tudomást, amelyek 
fényképezését az illetékes hatóság megtiltotta;

— rémhírterjesztést, ellenséges tartalm ú megnyilvánulásokat, kije
lentéseket észlelnek;

— a hazatérés megtagadására irányuló gyanús körülményeket ta
pasztalnak ;

— bűncselekményekre utaló jelenségekről, a jövedelemmel arány
ban nem álló nagyobb költekezésről szereznek tudomást;

— bűncselekményből, csempészésből származó tárgyak eladásáról, 
tiltott szerencsejátékot folytató személyek tevékenységéről érte
sülnek;

— az ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági objektumokban, építkezé
seknél a berendezések, felszerelések, anyagok termények és egyéb 
értékek kezelése, megóvása nem biztonságos;

— az utca rendjét sértő, vagy veszélyeztető jelenségek előkészületei
ről, vagy elkövetéséről szereznek tudomást;

— hivatalos okmányok (személyi igazolvány, útlevél, stb.) hamisítá
sáról értesülnek;
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— megbúvásra alkalmas rejtekhelyekről, találka helyekről szerez
nek tudomást;

— a tűzvédelmi szabályok, előírások megsértését, nagyobb tüzeket, 
tűzkárokat észlelnek.

b) Az ifjúgárdisták, az IG alegységek, egységek az alábbi szolgálati 
feladatok megoldásába vonhatók be (közterületeken, nyilvános he
lyiségekben IG szolgálat csak az illetékes szervekkel, illetve azok ön
kéntes segítőivel közösen szervezhető);
— csavargó, eltűnt, intézetből, szülői házból szökött, hajléktalan, 

felügyelet nélküli, erkölcsi, testi vagy szellemi fejlődésben veszé
lyeztetett fiatalkorúak, gyermekek felkutatásába;

— gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok teljesítésébe;
— utógondozási részfeladatok teljesítésébe;
— bűnözést elősegítő okok és körülmények kutatásába, azok meg

szüntetését szolgáló javaslatok megtételébe, a bűncselekmények 
helyszínének biztosításába;

— járőr, őr- vagy mozgóőri szolgálat ellátásába;
— Forradalmi Ifjúsági Napokon, tömegmegmozdulásokon, politikai, 

kulturális és sportrendezvényeken rendfenntartó felügyeleti szol
gálat és biztosítási részfeladatok ellátásába;

— üzletek, objektumok, autóparkolók, kerékpár megőrzők és egyéb 
helyek figyelés alatt tartásába;

— szórakozóhelyek, parkok rendjének ellenőrzésébe;
— a határsértők, csempészek felkutatásába;
— fiatalkorúak őrzésébe, kísérésébe;
— a határsértők áthaladási csomópontjainak, menetvonalainak fi

gyelésébe, megbúvásra alkalmas területek, tereptárgyak átkuta
tásába ;

— határsávban a határrend megtartásának biztosításába;
— tűzvész, árvíz és más elemi csapás esetén mentési munkálatok 

végzésébe;
— javító, nevelő intézetekből elbocsátott fiatalkorúak munkahelyi 

kollektívákba, a társadalomba való zavartalan beilleszkedésének 
segítésébe, ezen személyek tevékenységének, életkörülményeinek 
figyelemmel kísérésébe;

— a fiatalok által látogatott szórakozóhelyeken, nemzetiségi talál
kozókon, kemping táborokban, ifjúsági parkokban, üdülő-, ki
ránduló helyeken a rendkívüli események megelőzése érdekében 
ifjúsági őrjáratok ellátásába;

— az utca rendjét sértő cselekmények megszakítása érdekében a 
rendőröknek és az önkéntes rendőröknek nyújtandó segít
ség adásba;

— a forgalmi és a közlekedési szabálysértések megfigyelésébe, jel
zésébe, a fiatalok és gyermekek helyes közlekedésre nevelésébe, 
a gyermekbalesetek megelőzésébe;

— a közlekedési balesetek helyszínén az intézkedés segítésébe, a sé
rültek elsősegélyben való részesítésébe, jelzés és értesítés adásba;

— a közúti és vízirendészeti szabályok betartásának ellenőrzésébe, 
szabálysértések, rendkívüli események megelőzésébe;
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— a közlekedési játszóparkokba felügyeleti szolgálat ellátásába;
— tűzvédelmi szabályok, előírások megtartásának figyelemmel kísé

résébe, a hiányosságok megszüntetésére történő intézkedés kez
deményezésébe ;

— kulturális, sport- és egyéb rendezvényeken tűzoltó ügyeleti 
szolgálat ellátásába;

— tűz- és kárelhárításba.

10. Az IG alegységek és az ifjúgárdisták nem vonhatók be:

a) titkosnak minősített ügyviteli munkába, titkos iratok kézbesítésébe;

b) a nyomozás körébe tartozó feladatok végrehajtásába;

c) önállóan őr- és járőrszolgálat ellátásába, zárásba és kutatásba;

d) önkéntes rendőrként, határőrként és tűzoltóként.

11. Az ifjúgárdisták nevelésébe, képzésébe, szolgálatába a szervek fokozot
tan vonják be az önkéntes rendőröket, határőröket és tűzoltókat.

12. A szervek vezetői (parancsnokai) a párt- és KISZ szervezetekkel egyet
értésben kezdeményezzék az állam- és közbiztonság védelmét, az ál
lamhatárok őrizetét elősegítő és a tűzvédelmi feladatok végrehajtásá
ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó KISZ vezetők, IG tisztségviselők 
és ifjúgárdisták munkájának erkölcsi és anyagi elismerését.
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