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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

10- 21/1/1969.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

01. számú 
P A R A N C S A

Budapest, 1969. évi március hó 25-én.

Tárgy: A nyugati határövezet megszüntetése 
és határsáv létesítése.

Hazánkban az utóbbi években elért politikai és gazdasági eredmé
nyek, valam int a nemzetközi kapcsolataink kiszélesedése alapján a 
Magyar Forradalmi M unkás-Paraszt Kormány 2002/1969. (I. 28.) 
számú határozatával a nyugati határövezetet 1969. m ájus 1. napjá
tól megszüntette és egyidejűleg határsávot létesített. A határozat 
végrehajtása és a biztonságos határőrizet érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Határsávnak kell tekinteni az ország nyugati határvonalától szá
m ított általában 2 km mélységű területsávot Rajkától Felsőszöl-
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nökig, beleértve a Fertő-tó egész területét és nádasait, továbbá 
a magyar- jugoszláv- osztrák hárm ashatár közelében lévő Fel
sőszölnök, Kétvölgy, Apátistvánfalva, Orfalu községek közigaz
gatási területéhez tartozó sávot. Ezen belül:

a) ahol elektromos jelzőrendszer van, a jelzőrendszer és a ha
tárvonal közötti területet;

b) ahol az elektromos jelzőrendszer nincs kiépítve -  a helyi 
adottságok figyelembe vételével -  a határsávot a határvo
naltól számított általában 2 km-es mélység jelenti, amelyet 
„HATÁRSÁV” feliratú táblákkal kell megjelölni.

2. A határsávba történő állandó vagy ideiglenes letelepedéshez, be

lépéshez a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság, illetve 

a határőrizeti szervek engedélye szükséges.

A határsávban -  lakott területek kivételével -  általában csak 

napkeltétől napnyugtáig lehet tartózkodni.

3. A határsáv engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során az állam- 

igazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Mentesek a 2. pontban foglalt korlátozás alól:

-  az MSZMP Központi Bizottság, a Központi Ellenőrző Bizott

ság és a KISZ Központi Bizottság tagjai, valam int a megyei 

pártbizottságok első titkárai és titkárai;

-  a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Forradalmi 

M unkás-Paraszt Kormány tagjai, az állam titkárok és a mi

niszterhelyettesek ;
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-  a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, valam int he
lyetteseik;

-  az országgyűlési képviselők;

-  a Győr-Sopron, Vas és Zala megyei tanács VB elnökei;

-  a fentiek kíséretéhez tartozó személyek;

-  akik a m enetrend szerint közlekedő vonaton és autóbuszon 
a határsávon átutaznak.

5. Szolgálati (alkalmaztatási) igazolványuk felm utatása m ellett
mentességet élveznek a határsávi korlátozások alól:

-  az MSZMP Központi Bizottság és a KISZ Központi Bizottság 
osztályainak megbízólevéllel ellátott belső és külső m unka
társai ;

-  a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Forradalmi 
M unkás-Paraszt Kormány Titkársága megbízólevéllel ellátott 
m unkatársai;

-  az MSZMP és KISZ Győr-Sopron, Vas és Zala megyei, vala
m int a határsávi járási bizottságok tagjai és m unkatársai a 
működési területükön;

-  a Győr-Sopron, Vas és Zala megyei tanács VB elnök-helyet
tesei, illetve a határsávi járási tanácsok VB elnökei, elnök- 
helyettesei, titkárai, osztályvezetői, szakigazgatási feladato
kat ellátó alkalmazottai és e tanácsok tagjai a működési te
rületükön;

-  a BM piros sávos igazolvánnyal ellátott beosztottai;

-  a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség alkalmazottai a 
határsáv egész területén;

-  a Győr-Sopron és Vas megyében működő megyei, határsávi 
járási ügyészségek és bíróságok alkalmazottai működési te
rületükön;
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-  az Országos Mentőszolgálat betegszállítás, illetve elsősegély- 
nyújtás céljából kivonuló tagjai, a mentéssel összefüggő ú t
vonalon, a mentés idejére;

-  a karhatalm i, valam int a társadalm i mentő és segítő csapa
tok elemi csapás esetén kivonuló egységei, a veszélyeztetett 
helyen, a mentési m unkálatok idején;

-  a MÁV, a GYSEV, a mozgóposta, továbbá a MÁVAUT sze
mélyszállítást végző, szolgálatban lévő tagjai a szolgálati ú t
vonalon.

6. Nem lehet határsáv engedélyt kiadni -  alapos indokot kivéve -  
azoknak a személyeknek, akiknek a határsávban való tartózko
dása a közrend és a közbiztonság szempontjából nem kívánatos.

7. A Belügyminisztérium szerveinél szolgálatot teljesítők, valam int 
a szolgálati igazolvánnyal rendelkező polgári és szerződéses al
kalmazottak a határsávba csak nyílt paranccsal léphetnek be.

A nyílt parancsokat miniszterhelyettesek, főcsoportfőnökök, és 
főcsoportfőnök-helyettesek, csoportfőnökök, országos parancsno
kok a BM Titkárság, a BM önálló osztályok vezetői, a megyei, 
járási BM szervek vezetői, határőr kerület (önálló zászlóalj) pa
rancsnokai és mindezek helyettesei írhatják  alá.

Azon BM beosztottaknak, akiknek működési területe a h atár
sávba esik, külön nyílt parancs nem kell, de szolgálati igazol
ványuk érvényesítő szelvényét „HATÁRSÁV” bélyegzővel kell 
felülbélyegezni.

A néphadsereg, a vám- és pénzügyőrség, a büntetésvégrehajtási 
szervek és a munkásőrség szolgálatot teljesítő beosztottai nyílt 
paranccsal vagy szabadságolási igazolvánnyal léphetnek be a ha
társávba.
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A fegyveres erőkhöz (néphadsereg, határőrség, karhatalom ) a 
határsávból tényleges katonai szolgálatra bevonultak magán
ügyben szabadságolási igazolvánnyal vagy eltávozási engedéllyel 
léphetnek be a határsávba, amennyiben ez a engedélyükön fel 

van tüntetve.

8. A határsávba állandó és ideiglenes engedélyeket kell kiadni:

a) Állandó engedélyt kell adni a határsávban állandó bejelentett 
lakással rendelkező személyeknek. Az engedélyt a lakóhely 
szerint illetékes rendőri szervek a személyi igazolvány külön
leges bejegyzések oldalára alkalm azott „HATÁRSÁV” bé
lyegzővel adják.

b) Ideiglenes engedély adható egyszeri vagy többszöri belépésre, 
legfeljebb egy évi érvényességgel, amelyet a rendőri, illetve 
határőrizeti szervek adnak ki.

9. Külföldi állampolgárok részére határsáv engedélyt a KEOKH 
szervei adnak.

10. Azokat a személyeket, akik a határsávvá nyilvánított terü letre 
érvényes engedély nélkül belépnek vagy ott tartózkodnak, a 
legközelebbi határőr, illetve rendőrőrsre elő kell állítani és elle
nük -  amennyiben a Btk. 202- 204. §-ba ütköző vagy más bűn
te tt elkövetésének gyanúja nem áll fenn -  a 17/1968. (IV. 14.) 
számú korm ányrendelet 8. §. (2) bekezdés alapján szabálysértés 
m iatt kell eljárni. Nevezetteket -  a bűn tett m iatt őrizetbe vet
tek kivételével -  a 003/1965. számú miniszteri utasítás rendel
kezése szerint, a figyelmeztetéssel egyidejűleg a határsávból el 
kell távolítani.

11. A határőrség szervei a határvonaltól számított 15- 20 km-es 
mélységben -  a határőrizeti szabályzatban rögzített mélységi
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határőrzés elvei szerint -  nyílt katonai és felderítő tevékeny
séget folytatnak.

A nyugati határszakasz őrizetének biztonsága az ott szolgálatot 
teljesítő BM szervek és beosztottaik feszes együttm űködését 
igényli. A határövezet megszüntetése fokozottabb feladatokat ró 
a határőrség, a rendőri és operatív szervek állományára. Ennek 
megfelelően vizsgálják felül az együttműködési terveket, koor
dinálják a feladatokat és tegyék meg a szükséges intézkedése
ket.

12. Jelen parancsom 1969. m ájus 1. napján lép hatályba. Az illeté
kes miniszterhelyettesek parancsom végrehajtására adjanak ki 
közös utasítást. A határövezet megszűnésével kapcsolatos szer
vezési és szolgálati jellegű problém ákat összegezzék és megol
dásukra vonatkozó javaslatukat 1969. december 1-ig dolgoz
zák ki.

A rendőri és határőr szerveket az új határsáv engedély nyom
tatványokkal a BM I. Főcsoportfőnökség 1969. április 15-ig 
lássa el.

Felkérem a határm enti megyei pártbizottságokat, hogy a BM szer
veinek parancsom végrehajtásához nyújtsanak segítséget.

E parancs megjelenésével egyidejűleg a 0043/ 1964. számú parancsomat
, valam int a 009/1964. és a 0017/1965. számú utasításom at hatályon
 kívül helyezem. Értelemszerűen hatályukat vesztik a HT- 1. 

és a HT- 2. Határőrizeti Szabályzat határövezetre vonatkozó pont
jainak megfelelő részei.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter
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K apják: Elosztó szerint. 

K észült: 610 példányban.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!

10- 1914/1971.

*

AZ 1969. ÉVI 01. SZÁMÚ
BELÜGYMINISZTERI PARANCS

KIEGÉSZÍTÉSE

088

Budapest, 1971. évi december hó 16-án.

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének és a Munkásőrség 
országos parancsnokának 1971. évi 02. számú közös parancsa 
alapján az 1969. évi 01. számú belügyminiszteri parancs 7. pontját 
az alábbiakkal egészítem ki:

„A Munkásőrség azon hivatásos és kinevezett polgári alkalmazott 
állományú tagjai részére, akiknek állandó lakóhelye, illetőleg szol
gálati, működési területe a határsávba esik, külön nyíltparancsot 
nem kell kiadni. E helyett az igazolványukat „Határsáv” feliratú 
érvényesítő szelvénnyel kell ellátni.”

BENKE I  A N D R Á S s. k.,

belügym iniszter

Kapják: A 10- 21/1/1969. sz. miniszteri parancs elosztója szerint. 
Készült: 610 példányban.
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