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A BM Határőrség nevelési és szociálpolitikai szerveinek meg
szüntetésére, a szociálpolitikai feladatok új tartalmára és 
irányítási rendjére.

Budapest, 1990. december 20 -n.

A BM Határőrség nevelési és szociálpolitikai szerveinek meg
szüntetésére, a szociálpolitikai feladatok új tartalmára és 
irányítási rendjére - az érdekvédelmi szervekkel egyetértés
ben - kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1./ A határőrség szervezetében lévő nevelési és szociálpoli
tikai szerveket 1990. december 31-ével megszüntetem.

2./ A szervezet megszüntetését követően a tájékoztatási, köz- 
művelődési, fegyelmi és szociálpolitikai tevékenység rend
szere az alábbi feladatokat foglalja magában:

a./ A hivatásos-, polgári és sorállomány (továbbiakban: 
személyi állomány) nemzeti szellemű oktatásának se
gítése, az államhatár őrzésére, a rendészeti, határ-
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forgalmi feladatok ellátására való tudati-érzelmi 
felkészítése, a pályára irányítás segítése.

b./ Társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal való 
kapcsolattartás és együttműködés, a határőrség terü
leti kapcsolatainak szervezése, a közjogi tennivalók 
helyi végrehajtásának segítése (választások, népsza
vazás , stb . ) .

c./ Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek közvetí
tése, a művészeti és szakköri tevékenység szervezé
se, a szabadidő kultúrált, tartalmas eltöltéséhez 
szükséges feltételek biztosítása, a művelődési in
tézmények, klubok működtetése, a nemzeti határőrize
ti hagyományok ápolása, a múzeumok és a központi ze
nekar szakmai felügyelete.

d./ A személyi állomány és a közvélemény tájékoztatásá
nak megszervezése, segítése. A határőrség tevékenysé
gét, eredményeit bemutató kiadványok, tudományos 
igényű szakmai művek és információs anyagok megjelen
tetése.

e./ A szociálpolitikai tevékenység koordinálása, annak 
elemzése és kezdeményezések kidolgozása, az állomány 
érdekképviseleti szerveinek segítése, panasz- és ke
gyeleti ügyek intézése, a nyugdíjasokkal való törő
dés.

f./ Az állomány fegyelmi helyzetének elemzése és értéke
lése, a fegyelem fenntartását és erősítését szolgáló 
javaslatok elkészítése.
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3./ Az országos parancsnok a feladatok és státuszok szüksé
ges átcsoportosításával biztosítsa a végrehajtás feltéte
leit. Az utasításban foglaltak megvalósításáért valamennyi 
szinten a parancsnokok felelősek. Az alegységeknél a pa
rancsnok nevelési helyettese elnevezést megszüntetem, he
lyébe parancsnok-helyettes elnevezés lép.

4./ A BM Határőrség Országos Parancsnoka intézkedjen az új ál
lománytábla kidolgozására és azokat terjessze fel jóváha
gyásra .

5./ A nevelési és szociálpolitikai szervek megszüntetésével 
járó személyügyi feladatokat - a hatályos jogszabályok 
alapján humánusan hajtsák végre. Az egyes személyekre vo
natkozó döntések előkészítése és meghozatala során az il
letékes parancsnokok kérjék ki az érdekvédelmi testületek 
véleményét, javaslatait.

6./ A módosított állománytáblák jóváhagyása után hajtsák vég
re a szervezeti és működési szabályzatok (munkaköri leírá- 
sok) kidolgozását.

7./ Ezen utasítás 1991. január 1-jén lép hatályba, az érin
tett állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.
Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 21/1989. BM 
parancs hatályát veszti.

Dr. Horváth Balázs 
belügyminiszter

Készült: 60 példányban
Kapják: államtitkár urak

hely.államtitkár urak 
Szem. és Munkaü.Főoszt.vezetője 
BM Határőrség országos parancsnoka, 
helyettesei
határőrkerület és ezredparancsnokok 
Budapesti Légi- és Folyami FEP parancsnoka 
HŐR Szem.Oszt.vezetője
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