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A BM H A T Á R Ő R S É G  
O R S Z Á G O S  P A R A N C S N O K S Á G

Ü G Y R E N D J E

I.

BM HATÁRŐRSÉG

1. A BM Határőrség a Belügyminisztérium szerveként az illetékes 
miniszterhelyettesnek van alárendelve, aki a BM Határőrség 
országos parancsnokán (továbbiakban: országos parancsnok) ke
resztül irányít.

2. A BM Határőrség alapvető feladata: megszervezni a Magyar 
Népköztársaság állam határának őrizetét, védelmét, együttm ű
ködve a BM többi szerveivel, a  társfegyveres testületekkel s más 
állami, társadalm i szervekkel, a határm enti lakosság széleskörű 
bevonásával minden külső és belső ellenséges tevékenységgel 
szemben.

3. A BM Határőrség és szervei m unkája eredményességének és 
ütőképességének feltétele a személyi állomány eszmei, politikai 
egysége, a szervek és csapatok ezen alapuló összehangolt tevé
kenysége, szoros együttműködése, szilárd katonai és szolgálati 
fegyelme, magasfokú erkölcsi állapota.
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A parancsnokok ennek érdekében kötelesek kérni és támogatni 
a BM Határőrség szerveinél lévő párt és KISZ szervek m unkáját.

4. A BM Határőrség feladatait központi, kerületi, önálló zászlóalj 
szervezésben a miniszter által jóváhagyott állománytábla szerint 
végzi.

5. A BM Határőrség feladata:
— A parancsok, utasítások alapján védeni a Magyar Népköztár

s a s á g  állam határát a fegyveres erőkkel, fegyveres testületek
kel szorosan együttműködve minden külső és belső támadás
ellen.

— Biztosítani, hogy érvénytelen útiokmánnyal vagy útiokmány 
nélkül a határt ne lépjék át.

— Szervezni a határőrizet, a határforgalom  ellenőrzését, ellátni 
a határvédelemmel kapcsolatos operatív felderítő m unkát és 
a határrend fenntartását.

— Szervezni, irányítani és ellenőrizni az alárendelt szervek tevé
kenységét.

— A miniszter felhatalmazása alapján — a határmegbízottakon 
keresztül az érvényes nemzetközi szerződésekben m eghatáro
zott kötelezettségek betartása.

— Vezetni és irányítani a Határőrség személyi állományának 
politikai, határőrizeti, katonai nevelését.

— Biztosítani a tartalék  állományt és azok továbbképzését.
— Szervezni és biztosítani az állomány pénzügyi, anyagi, tech

nikai és egészségügyi ellátását.

6. A BM Határőrség Országos Parancsnokság szervei:
— BM Határőrség Törzs,
— BM Határőrség Politikai Csoportfőnökség,
— BM Határőrség Pénzügyi- és Anyagi Főnökség,
— BM Határőrség Felderítő Osztály,
— BM Határőrség Határforgalmi Osztály,
— BM Határőrség Személyügyi Osztály,
— BM H atárőr Kerületek és Önálló Zászlóalj.
A szervek parancsnokai és vezetői felelősek a BM Határőrség 
m unkáját meghatározó szabályzatok, parancsok, utasítások egy
séges betartásáért és betartatásáért.
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II.

A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 
FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

7. Az országos parancsnok a Határőrség egyszemélyi vezetője. Jog
körét személyesen, helyettesein, illetve közvetlen szervei útján 
gyakorolja.

8. A Határőrség egészére vonatkozó parancsokat, utasításokat, sza
bályzatokat adhat ki.
Érvényt szerez a parancsok és utasítások végrehajtásának, a Ha

tárőrség ügyrendjében foglalt feladatoknak. Szükség esetén ha
tályon kívül helyezi a Határőrség bármely szerve által kiadott 
intézkedést.

9. Rendszeresen beszámoltatja az alárendeltségébe tartozó parancs
nokokat és vezetőket. Dönt, illetve javaslatot tesz a hatáskörébe 
utalt személyi, szervezési, pénzügyi és anyagi ügyékben.

10. Biztosítja a Határőrség harckészültségét. A belügyminiszter, 
illetve helyettese jóváhagyása alapján a Határőrség teljes szemé
lyi állománya részére riadót rendelhet el.

11. Jóváhagyja a Határőrség szerveinek m unkatervét, az egyes szer
vek és kerületek m unkájáról szóló jelentéseket.

12. Hatáskörében dönt a napi határőrizeti kérdésekben, azonban az 
állománytáblától 20 főnél nagyobb erőátcsoportosításkor a mi
niszterhelyettes engedélyét kell kérnie. Javaslatot tesz a társ  
vagy szomszédos határőrizeti szerveket érintő operatív intézke
désekre, parancsok, szabályzatok módosítására.

13. Meghatározott időközönként jelentést tesz a belügyminiszternek, 
miniszterhelyettesnek a Határőrség m unkájáról, a személyi állo
mány politikai, erkölcsi, fegyelmi, anyagi helyzetéről.

14. A belügyminiszter vagy helyettese engedélye, illetve felhatalm a
zása alapján kapcsolatot ta rt a baráti országok határőrizeti szer
veinek vezetőivel.

15. Jóváhagyásra felterjeszti az illetékes miniszterhelyettesnek a 
Törzs, a Politikai Csoportfőnökség, a Pénzügyi- és Anyagi Fő
nökség. a Felderítő Osztály, a Határforgalmi Osztály, a nyugati 
kerületparancsnokságok ügyrendjét.
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AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG VEZETŐI ÉS SZERVEI 
ALÁRENDELTSÉGE

III.

16. Az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartoznak:
— az országos parancsnok helyettesek,
— a BM Határőrség Felderítő Osztály vezetője,
— a BM Határőrség Határforgalmi Osztály Vezetője,
— a BM Határőrség Személyügyi Osztály vezetője,
— a határőr kerületek és az önálló zászlóalj parancsnokai.

17. Az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartozók rend
szeresen jelentést tesznek az országos parancsnoknak az általuk 
vezetett szerv munkájáról.

18. Az országos parancsnokot távollétében a BM Határőrség törzs
főnöke, az országos parancsnok első helyettese helyettesíti, álta
lában a parancsnokot megillető hatáskörrel.

19. Az illetékes országos parancsnokhelyettesek közvetlen irányítása 
alá tartozik:
— a Törzs,
— a Politikai Csoportfőnökség,
— a Pénzügyi- és Anyagi Főnökség.

IV.
AZ 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, miniszterhe

lyettesi parancsokból adódó feladatokat és az országos pa
rancsnokság vezetésében felmerülő, a Határőrség egészét vagy 
egyes területeit érintő legfontosabb kérdéseket.

A H atárőr Bizottság véleményének meghallgatása után a felme
rülő kérdésekben az országos parancsnok dönt.

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

22. A Határőr Bizottság m unkaterv alapján dolgozik.
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AZ ÉRTEKEZLETEK RENDJE

23. A BM Határőrség operatív vezetésével kapcsolatos kérdéseket 
országos parancsnokhelyettesi értekezlet tárgyalja meg.
Az értekezleten az országos parancsnok által kijelölt vezetők 
vesznek részt. 

24. A BM Határőrség m unkájának értékelésére és a feladatok meg
határozására évenként, vagy a feladatoktól függően országos ér
tekezletet kell tartani.
Országos értekezletet a belügyminiszter, illetve helyettese ren
delhet el.

25. A határőrizeti időszakok parancsnoki értekezletét vagy egyes 
szakterületek értekezleteit az országos parancsnok vagy utasítása 
alapján az országos parancsnokhelyettesek rendelhetik el.

26. Az országos parancsnok, országos parancsnokhelyettesek enge
délyével az osztályvezetők egy-egy szakterület beosztottait érte
kezletre berendelhetik.

V.

VI.
AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG ÉS SZERVEINEK 

KAPCSOLATA 
A BM SZERVEIVEL ÉS MÁS MINISZTÉRIUMOKKAL, 

ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEKKEL

27. Az országos parancsnokság és szervei feladataik ellátása érdeké
ben együttműködnek a Belügyminisztérium és más társfegyve
res, állami, valam int társadalm i szervekkel. Az együttműködés 
az állam titok és a szolgálati titok védelme betartásával történik. 
Az országos parancsnokság nevében állást foglalni a Határőrség 
egészére vonatkozóan vagy a határőrizettel összefüggő alapvető 
kérdésekben a belügyminiszter, illetve miniszterhelyettes enge
délyével lehet.
Egyes szakkérdésekben az országos parancsnok vagy felhatal
mazása alapján helyettesei és az önálló osztályvezetők foglalhat
nak állást.
A beosztott parancsnokok és vezetők szerveik nevében, a beosz
tottak elöljáróik engedélyével m eghatározott m értékig jogosul
tak állást foglalni.
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Amennyiben az országos parancsnokság több szerve állásfogla
lásának egységesítése szükséges, a koordinálást a határőrség 
törzsfőnöke biztosítja.
A kapcsolattartás során:
a) A minisztériumon belül a miniszterhelyettesek, főcsoportfő

nökök, országos parancsnokok felé felterjesztést, levelezést, 
megkeresést csak az országos parancsnok eszközölhet. 
Országos parancsnok helyettesekkel, csoportfőnökökkel az or
szágos parancsnok helyettesei és az önálló osztályvezetek foly
ta th a tn ak  levelezést.
Osztályvezetők megkeresést, levelezést általában azonos színtű 
vezetőkkel folytathatnak.

b) A különböző minisztériumok kollégiumi ülésein az illetékes 
miniszterhelyettes felhatalmazása alapján az országos pa
rancsnok, illetve a kijelölt vezető vehet részt és foglalhat 
állást.
Az országos parancsnokság szerveinek vezetői — felhatalm a
zás alapján — az azonos szintű külső szervek vezetőivel szó
beli tárgyalásokat és szakterületükre vonatkozóan levelezést 
folytathatnak.

VII. 
TÁJÉKOZTATÁS

28. Az országos és fővárosi lapoknak, a M agyar Távirati Irodának, 
a M agyar Rádió- és Televíziónak tájékoztatást az országos pa
rancsnok, illetve helyettesei szakvéleménye alapján a BM Tit
kárság vezetője ad.

29. A határőr kerület — önálló zászlóalj — parancsnokok a területü
kön történt eseményekről a megyei lapoknak és rádiónak csak 
az országos parancsnok engedélyével adhatnak tájékoztatást. 
Politikai jellegű bűntettekről tájékoztatást nem adhatnak.

30. Az országos parancsnokság szervei a kölcsönösen érintő kérdé
sekben kötelesek egymást tájékoztatni.

VIII.
A BM HATÁRŐRSÉG SZERVEINEK FELADATA

31. A BM Határőrség szerveinek feladatát, hatáskörét és jogkörét 
parancsok, utasítások, szabályzatok, valam int ezen ügyrendben 
foglalt alábbi főbb elvek határozzák meg.
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ÁBTL -4.2. - 10-472/ 1967 /7



A)
BM HATÁRŐRSÉG TÖRZS

32. A BM Határőrség Törzsét a törzsfőnök (országos parancsnok 
első helyettese) irányítja.

33. Feladata:
— Folyamatosan gyűjteni, tanulmányozni, értékelni a határőri

zetre vonatkozó adatokat és időben javaslatot tenni a felada
tokra. Kidolgozni a határőrizet megszervezésével kapcsolatos 
parancsokat, utasításokat és intézkedéseket. Megszervezni a 
határőrizeti, határforgalmi, a személyi állományra vonatkozó 
adatok nyilvántartását, értékelését és a folyamatos tájékoz
tatást.

— Biztosítani — felhatalmazás alapján — a nemzetközi szerző
désekben és egyezményekben előírt kötelezettségek végrehaj
tását.

— Megszervezni az együttműködést a fegyveres erőkkel és tes
tületekkel, a rendészeti szervekkel, az állami, társadalm i szer
vekkel és a határm enti lakossággal.

— Biztosítani a határ műszaki és technikai berendezései folya
matos karbantartását és fejlesztését.

— Tervezni, szervezni és irányítani a Határőrség személyi állo
mánya kiképzését, továbbképzését. Biztosítani az állandó 
harckészültséget.

— Biztosítani a tanintézetekben az érvényben lévő szabályzatok, 
utasítások alapján történő oktatást.

— Biztosítani a sorállomány évenkénti váltásának végrehajtását, 
az állományfegyelem betartását.

— Biztosítani a Határőrség „M” és objektumvédelmi terveinek 
naprakészségét és végrehajtását.

— Megszervezni a híradást és a re jte tt vezetést. Biztosítani a 
szolgálati és állam titkok megőrzését.

B)
BM HATÁRŐRSÉG POLITIKAI CSOPORTFŐNÖKSÉG

34. A BM Határőrség Politikai Csoportfőnökségét a politikai cso
portfőnök (országos parancsnok-helyettes) irányítja.
A Politikai Csoportfőnökség katonai szerv és egyben része az 
MSZMP apparátusának. A politikai munkások állami és párt 
funkcionáriusok.
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35. Feladata:
— Elősegíteni a párt irányvonalának érvényesítését. Biztosítani, 

hogy a hivatásos állomány ingadozás nélkül kövesse a párt 
politikáját. A személyi állomány nevelését az osztályöntudat 
elmélyítése, a szocialista hazafiság és proletárn emzetköziség 
erősítése, az éberség fokozása és a katonai titok megőrzése 
érdekében folytatni.

— A harckészültség állandó fokozása érdekében mozgósítani 
a komm unistákat és ra jtuk  keresztül a párton kívüli katona
tömegeket a törvények, szabályzatok betartására, a paran
csok, utasítások végrehajtására, a szolgálati és kiképzési fel
adatok teljesítésére, a fegyelem erősítésére.

— Elősegíteni az egyszemélyi vezetés rendszerének szilárdítását 
és a parancsnoki m unka színvonalának fejlesztését, az embe
rekről való gondoskodást és a párt káderpolitikája betartását.

— Ápolni a varsói szerződésben töm örült szocialista hadseregek 
és a baráti államok határőrségei fegyverbarátságát, erősíteni 
a társ fegyveres erők és testületek közötti kölcsönös bizalmat 
és testvéri együttműködést, a határm enti lakossággal való 
kapcsolatot.

—• Megszervezni a párt Központi Bizottsága és az MSZMP Ha
tárőrségi Bizottsága határozatainak végrehajtását. Rendsze
resen részt venni a pártszervek munkájában, a párthatároza
tok előkészítésében; a végrehajtás megszervezésében és ellen
őrzésében. A pártszervek és a KISZ KB határozatainak meg
felelően segíteni és ellenőrizni a KISZ szervezetek m unkáját.

— A parancsok és szabályzatok szerint irányítani, ellenőrizni, 
illetve végezni a személyi állomány nevelését, a propaganda 
munkát, a kulturális nevelést és a politikai tömegfelvilágosí
tást.

— Megtervezni a politikai munkával kapcsolatos pénzügyi, 
anyagi-technikai eszközöket, biztosítani és ellenőrizni azok 
rendeltetésszerű felhasználását.

 C)
BM HATÁRŐRSÉG PÉNZÜGYI ÉS ANYAGI FŐNÖKSÉG

36. A BM Határőrség Pénzügyi és Anyagi Főnökségét a pénzügyi és 
anyagi főnök (országos parancsnokhelyettes) irányítja. Szakirá
nyítás szempontjából a BM I. főcsoportfőnöknek van alárendelve, 
aki e jogkörét a parancsnok ú tján  gyakorolja.

—  8 —
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37. Feladata:
— A költségvetésben biztosított kereten belül szervezni és irá

nyítani a Határőrség pénzügyi, anyagi-technikai, egészség- 
ügyi szolgálat munkáját.

— összeállítani a pénzügyi, anyagi-technikai terveket, fejlesztési 
javaslatokat, irányítani a hatáskörébe utalt felújításokat és 
beruházásokat.

— Felülvizsgálni és jóváhagyni a számadótestek elemi költség- 
vetését, anyagigénylését.

—• Biztosítani a zavartalan pénz és anyagellátást, az anyagok 
rendeltetés szerinti felhasználását. Megszervezni a rendszeres 
ellenőrzést. 

— Irányítani a jogvitás (döntőbizottsági) és kártérítési ügyinté
zést, lefolytatni a II. fokú kártérítési eljárásokat.

— Gondoskodni a gyógyító-megelőző, közegészségügyi-járvány
ügyi m unka végrehajtásáról.

D)
BM HATÁRŐRSÉG FELDERÍTŐ OSZTÁLY

38. A BM Határőrség Felderítő Osztályt az osztályvezető irányítja,
aki az országos parancsnoknak van alárendelve.

39. Feladata:
— Megszervezni a határőrizet érdekében a hálózati operatív 

m unkát az állambiztonsági m unkára vonatkozó rendelkezé
seknek megfelelően.

— Időben felderíteni és megszakítani a ki- és befelé irányuló 
tilto tt határátlépési kísérleteket, előkészületeket, ember-, áru- 
és valutacsempészek tevékenységét.
A BM III/I. és III/II. Csoportfőnökséggel szorosan együttm ű
ködve és koordinálva felderíteni az ellenséges hírszerző szer
vek illegális behatolási csatornáit, határkapuit, valam int a 
határőrizettel és az állambiztonsági m unkával összefüggő 
egyéb bűncselekményeket.

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

— Operatív eszközökkel segíteni a határőr csapatokat. 
Folyamatosan gyűjteni, a csapatok rendelkezésére bocsátani 
a határőrizetre vonatkozó ellenséges tevékenységre utaló ada
tokat.
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— A határ megsértésével és ezzel összefüggő egyéb bűncselek
mények elkövetésének alapos gyanúja esetén parancsnoki, 
illetve ügyészi jóváhagyással őrizetbevételeket eszközölni és 
az őrizeteseket kihallgatni.

E)
BM HATÁRŐRSÉG HATÁRFORGALMI OSZTÁLY

40. A BM Határőrség Határforgalmi Osztályt az osztályvezető irá
nyítja, aki az országos parancsnoknak és állambiztonsági szak- 
irányítás szempontjából a BM III. főcsoportfőnöknek van aláren
delve.

41. Feladata:
— Biztosítani a forgalomellenőrző pontok szakirányítását és el

lenőrzését.
— Megszervezni a forgalomellenőrző pontok állambiztonsági te

vékenységét és koordinálását, az ellenséges tevékenységre 
utaló adatok gyűjtését és feldolgozását.

— Megszervezni a figyelő és jelentő szolgálatot.
— Gondoskodni a határforgalom  ellenőrzés technikai fejleszté

séről, a módszerek tökéletesítéséről, az erők és eszközök cél
szerű felhasználásáról.

— A határforgalom  ellenőrzésére, útiokmányok ellenőrzésére, 
kezelésére vonatkozó szabályokat kidolgozni és kiadni az ér
vényes jogszabályok és parancsok alapján.

— Biztosítani a határforgalom ra vonatkozó nemzetközi egyez
mények betartását, az együttműködő szervekkel való szoros 
tevékenységet.

F) 
BM HATÁRŐRSÉG SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY

42. A BM Határőrség Személyügyi Osztályt az országos parancsnok 
alárendeltségében a z  osztályvezető irányítja. Szakirányítás szem
pontjából a személyügyi miniszterhelyettesnek is alá van ren
delve, aki e jogkörét, a parancsnok ú tján  gyakorolja.

43. Feladata:
— A parancsnokok egyszemélyi felelőssége m ellett biztosítani 

a Határőrség feladatának ellátásához szükséges hivatásos és
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polgári állományt. Szervezni, segíteni az iskoláztatási és ká
derutánpótlási tervek alapján a személyügyi m unkát.

— A hatályos jogszabályok, a parancsok, utasítások alapján in
tézni a személyi és szociális jellegű kérelmeket. Vizsgálni a 
hatáskörébe utalt fegyelmi és panaszügyeket.

— N yilvántartani a Határőrség hivatásos, polgári és tartalék ál
lományát. Biztosítani azok szolgálati okmánnyal történő ellá
tását.

G)
BM HATÁRŐRSÉG KERÜLETEK,

ÖNÁLLÓ ZÁSZLÓALJPARANCSNOKSÁGOK IRÁNYÍTÁSA

44. A BM Határőrség csapatait a határőr kerület, önálló zászlóalj 
parancsnokok (továbbiakban: parancsnok) irányítják.

45. A parancsnok az országos parancsnoknak, szakirányítás szem
pontjából az illetékes országos parancsnokhelyettesnek is alá van 
rendelve. 
A parancsnokot m unkájáról az országos parancsnok személye
sen, helyettesei ú tján  vagy a H atárőr Bizottság előtt számoltat
ja be.

46. A parancsnok a határőr kerületi, önálló zászlóalj működési te rü 
letén lévő összes BM szervek vezetőivel köteles tevékenységét 
összehangolni, a jelentősebb eseményekről vagy a tervezett in
tézkedésekről azokat tájékoztatni.

47. A határőr kerület, önálló zászlóalj parancsnokságok m unkaterv 
alapján végzik m unkájukat. A m unkaterv elkészítéséért és vég
rehajtásáért a parancsnok felelős. A m unkatervet az országos 
parancsnok hagyja jóvá.

48. A parancsnok az alárendelt vezetőket és parancsnokokat rend
szeresen beszámoltatja.

49. A parancsnok gyakorolja a hatásköri listában meghatározott jo
gokat, írásbeli és szóbeli parancsot ad ki.

A parancsnok a hatáskörébe tartozó kérdésekben az országos pa
rancsnokság, valam int a BM helyi szerveivel, továbbá a helyi 
állami, társadalmi, gazdasági szervekkel személyes kapcsolatot 
tart, együttműködik és levelezést folytathat.

50. A parancsnok a kerület egészét érintő értekezletek időpontjáról 
köteles jelentést tenni az országos parancsnoknak.

51. A parancsnok évi szabadságát, működési területének elhagyását 
az országos parancsnok engedélyezi.
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52. A parancsnok köteles rendszeresen beszámolni a megyei pártbi
zottság első titkárának a párt- és korm ányhatározatok végrehaj
tásáról, a pártpolitikai irányvonal megvalósulásáért folyó m un
káról, az alegységek politikai, erkölcsi helyzetéről, a politikai 
oktatás eredményéről, a személyi állomány hangulatáról, vala
m int a Határőrség és a lakosság közötti kapcsolatról.
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 terjessze fel.

IX.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

53. Az országos parancsnokság — a határőrizeti időszakoknak meg
felelően — féléves terv  alapján végzi munkáját.

54. Az országos parancsnokság m unkatervét az illetékes miniszter
helyettes, az országos parancsnokság egyes szervei m unkatervét 
az országos parancsnok hagyja jóvá.

55. Az országos parancsnok helyettesei a hatáskörükbe tartozó, 
illetve a szakvonalukat érintő kérdésekben parancsot, utasítást, 
tájékoztatót adnak ki, a Határőrség egészét érintő parancs kiadá
sára javaslatot tesznek az országos parancsnoknak.

56. A nemzetközi egyezmények végrehajtására kinevezett vagy meg
bízott beosztottak megbízatásukkal járó kérdésekben csak előze
tes jóváhagyás alapján adhatnak tájékoztatást.

57. A BM Határőrség szervei külföldi hivatalokkal, szervezetekkel
— kivéve, ha erre a jogsegély egyezmények, a szocialista orszá
gok határőrizeti szerveivel kötött megállapodások vagy egyéb 
rendelkezések lehetőséget adnak — közvetlenül nem levelezhet
nek.

58. A BM Határőrség valamennyi szervének az állam titkot és szol
gálati titkot képező iratokat, adatokat a titkos ügykezelésre vo
natkozó szabályok szerint kell kezelni és őrizni.
Minden parancsnok és vezető felelős az állam titok és szolgálati 
titok őrzésére vonatkozó jogszabályok és utasítások m egtartásá
nak rendszeres ellenőrzéséért, a megőrzés feltételeinek biztosítá
sáért. 

Budapest, 1967. m ájus hó 18. NÉMETI JÓZSEF s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 130 példányban.
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