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A BM határőrség országos parancsnokának
és
a munkásőrség országos parancsnokának

0 1 . sz. közös parancsa
Budapest, 1964. május hó 30-án
Tárgy:
A határőrség és munkásőrség együttműködése
a M agyar Népköztársaság állam határainak őrzésében.

A szocializmus építésében elért eredmények, hazánk gazdasági, társadalmi
és politikai életében egyre jobban kibontakozó szocialista demokratizmus
lehetővé teszi a munkásőrségnek az állam határ őrzésében való szervezet
tebb, szélesebb körű bekapcsolódását.
Az elm últ évek során a munkásőr egységek (alegységek és munkásőrök)
több esetben eredményesen nyújtottak segítséget a határőr kerületeknek
a határőrizeti feladatok végrehajtásában. Együttműködésünk az 5/1962.
sz. közös parancs alapján folyt, amely megfelelő alapul szolgál a határ
őrség és a munkásőrség közös tevékenységének továbbfejlesztéséhez.
A munkásőrség kiképzésében, gyakorlati tevékenységében, valam int a
határőrséggel való együttműködésében elért eredmények biztosítják a
további jó m unka feltételeit. A munkásőrség kiképzési rendszerén belül
biztosítani kell, hogy a m unkásőr egységek (alegységek) megfelelő határ
őrizeti szakkiképzésben részesüljenek, alkalmassá váljanak a közös munka
céltudatosabbá tételére.
A határőrség és munkásőrség közötti együttműködés továbbfejlesztése
érdekében
megparancsoljuk :
1. A határőr kerület parancsnokságok és munkásőr megyei parancsnok
ságok biztosítsák, hogy a határm enti munkásőr egységek (alegységek) sze
mélyi állománya elsajátítsa a m ellékletben foglalt feladatok végrehajtá
sához szükséges ismereteket.
2. A határőrizeti kiképzésre fordítandó időt a munkásőr megyei parancs
nokságok a határőr kerület parancsnokságokkal és a megyei rendőrfőkapi
tányságokkal történő megbeszélés alapján határozzák meg, a helyi körül
mények és sajátosságok figyelembevételével.
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3. Az együttműködés gyakorlati végrehajtása időszakában a munkásőrökre
is a határőrség fegyverhasználati szabályai az érvényesek.
4. A határőr kerületparancsnokok és a megyei munkásőrparancsnokok
gondoskodjanak arról, hogy a pártszervek vezetői a parancsban foglaltak
ról megfelelő tájékoztatást kapjanak.
5. A határőrség és munkásőrség tagjai feladataikat az együttműködés
során a mellékletben foglaltak figyelembevételével végezzék.
Jelen parancsunkat és mellékletét a határőrség és munkásőrség személyi
állománya előtt a rájuk vonatkozó mértékben ismertessék, végrehajtását
a parancs vétele után kezdjék meg.

SZABÓ G U SZTÁV s. k.,
ezredes,
a BM határőrség országos parancsnoka

PAPP Á RPÁ D s. k.,
a munkásőrség országos parancsnoka

Készült: 400 példányban.
Kapják: Elosztó szerint.
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A BM Határőrség Országos Parancsnokság törzsfőnökének
és a
Munkásőrség Országos Parancsnokság
Kiképzési és Szolgálati Főosztály vezetőjének

0 1 . sz. közös utasítása
Budapest, 1964. június 2. nap.
Tárgy:
A BM határőrség országos parancsnok és a munkásőrség országos parancsnok
01. sz. közös parancsának Végrehajtási Utasítása.

I.

A 01. sz. közös parancs szabályozza a BM határőrség és a munkásőrség
együttműködését.
A parancs végrehajtásával kapcsolatban az alárendelt egységeinket
utasítjuk:
1. A munkásőr egységek (alegységek) a határőrséggel együttműködve az
alábbi feladatok végrehajtására vehetők igénybe:
— m eghatározott terepszakaszok lezárására;
— m eghatározott terepszakaszok átkutatására;
— lakott területek kijárati és bevezető útjainak lezárására;
— járőrszolgálat végrehajtására a határőr kerület fő irányainak
mélységében;
— határm enti együttműködő csoportok m unkájának segítésére, az
illetékes határőrparancsnok által meghatározott mértékben.
2. A közös feladatok végrehajtása idején a munkásőr egységek (alegysé
gek) a határőrség illetékes parancsnokának alárendeltségébe kerülnek és
a határőrség vonatkozó szabályzata szerint kötelesek eljárni.
3. A munkásőröket csak nyílt tevékenységre szabad bevonni, számukra
operatív jellegű feladat nem adható.
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4. önálló intézkedés szükségessége esetén a munkásőrök a Munkásőrség
Működési és Szervezeti Szabályzatában meghatározott joguk és kötelessé
gük szerint — esküjükhöz híven — tevékenykedjenek.
Ha készülő, vagy elkövetett határsértésről szereznek tudomást, azonnal
értesítsék a legközelebbi határőr (rendőr) őrszemet (járőrt), vagy annak
elöljáróját.
II.
1. 'A munkásőröket a rájuk háruló határőrizeti feladatok ellátására — a
kiképzési és szolgálati időn belül — kell felkészíteni.
A munkásőr alegységparancsnokokat tovább kell képezni záró-, illetve
kutatócsoport parancsnoki ténykedés végrehajtására.
A kiképzés végrehajtására egy évben 24 óra kiképzési időt biztosítunk,
m elyet az 1965-ös kiképzési évben az alábbiak szerint kell felhasználni:
a) Elméleti foglalkozás 6 óra. Ezen belül az alábbi tém aköröket kell ok
tatni :
— a határőrizet általános alapelvei és feladatai;
— a határövezet rendje és az arra vonatkozó rendeletek;
— járőrszolgálat végrehajtása (jogok, feladatok);
/■
— záró- és kutatócsoportok általános feladatai.
/
b) Gyakorlati végrehajtásra 18 óra:
— járőrszolgálat (portyázó járőrszolgálat, mélységi határőrizet
gyakorlati ellátására):
— kutatásban, illetve zárásban való részvétel az 5/1962. sz. közös
parancs alapján.
Az egyes tém akörökre fordítható óraszámot, továbbá a következő években
a kiképzés tém aköreit a határőr kerületparancsnok és a megyei munkásőr
parancsnok — a határőr kerület sajátosságainak figyelembevételével —
közösen határozza meg.
2. A munkásőrök tevékenysége — a karhatalm i alkalmazás m ellett — a
határsértések megelőzésére irányuljon. Fel kell a munkásőröket készíteni
ilyen jellegű feladatra, valam int az állampolgárok felé irányuló — a határ
övezet segítését szolgáló — felvilágosító m unka végzésére.
3. A határőrizeti foglalkozások m egtartására a határőr kerületparancsno
kok a kerület törzs, illetve az alegységek jól képzett, nagy gyakorlati
tapasztalattal rendelkező tisztjeiből biztosítsák az előadókat. A foglalko
zások rendszeres ellenőrzését a határőrkerület vezető beosztású tisztjei,
valam int a munkásőrség függetlenített parancsnoki állománya végezze.
III.

1. A közös alkalmazásban levő munkásőr egységek élelmezésére a G- 6
"Élelmezési szakutasítás" V. fejezet 22. pontja a mérvadó azzal, hogy az
élelmezést mindig a közös alkalmazást igénybe vevő BM szerv illetékes
számadó testének élelmezési szolgálata szervezi meg.
2. Az igénybe vett munkásőr egységek, alegységek kiszállítása., az alkal
mazás területére az igénybe vevő határőr kerületi parancsnokság feladata.
Amennyiben az ehhez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésére, úgy
a munkásőrségnél alkalmazott igénybevételi rendszerrel kell a szállítási
feladatokat megoldani.
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3. Közös alkalmazás esetén minden esetben az igénybe vevő kerületi pa
rancsnokság szervezze meg a híradást és a híreszközökkel történő ellátást,
a munkásőrség meglevő híreszközeinek figyelembevételével.
4. A munkásőr egységek (alegységek) esetleges önálló alkalmazásának
anyagi, technikai, pénzügyi biztosítására a munkásőrség m indenkor ér
vényben levő szakutasításai, parancsai a mérvadók.
IV.
*

1. A munkásőr egységparancsnokok a határőrizeti gyakorlati kiképzés
végrehajtását éves kiképzési tervben rögzítsék a határőr kerület parancs
noksággal történő megbeszélés alapján. A tervezésnél a határőrizeti szem
pontból aktív időszakokat vegyék figyelembe.
2. A határőr kerületparancsnokok és a megyei munkásőrparancsnokok
évente készítsenek közös értékelő jelentést és annak egy-egy példányát
a Határőrség Országos Parancsnokságra, illetve a Munkásőrség Országos
Parancsnokságra minden év szeptember 1-ig terjesszék fel.

O RBÁN M IKLÓ S ezd s. s. k.,
BM Határőrség Országos Parancsnokság
törzsfőnöke
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Á R M Á N AU RÉL s. k„
Munkásőrség Országos Parancsnokság
Kiképzési és Szolgálati Főosztály vezetője

