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1. számú 
P A R A N C S A  

a hazafias-honvédelmi nevelőmunkára 
és a határőrség tömegkapcsolatának erősítésére

Budapest, 1983. május hó 16-án.

A BM Határőrség feladatai eredm ényesebb végrehajtásának 
nélkülözhetetlen feltétele a személyi állomány hazafias-honvé
delmi nevelése, tömegkapcsolatának erősítése a határterületen, 
illetve működési területén.
Az állomány nevelésére és tömegkapcsolataink erősítésére vég
zett m unkánk az elm últ években megfelelt az alapvető köve
telményeknek, eredm ényesen hozzájárult az állam - és közbiz
tonság védelm ét erősítő, az állam határ biztonságos őrizetét szol
gáló sokirányú m unka tartalm as végzéséhez. A határőrség élve
zi népünk, benne a határterü leti lakosság bizalmát és megbe
csülését.

Pártunk  útm utatásai alapján azonban a jövőben még céltuda
tosabban kell végezni a személyi állomány hazafias-honvédelmi, 
proletár internacionalista nevelését, sokoldalúbbá, hatékonyab
bá kell tenni és bővíteni a határterü leti lakossággal kialakított 
kapcsolatainkat.
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Az MSZMP KB agitációs és propagandabizottságának állásfog
lalása, valam int a m unkaprogram  „a Belügyminisztérium  köz
ponti és területi szervei hazafias-honvédelmi nevelőm unkájá
nak, terü leti kapcsolataink fejlesztésére” követelményeiből ki
indulva a határőrségre háruló feladatok eredm ényes megvaló
sítása érdekében

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

A személyi állomány hazafias-honvédelmi és proletár in terna
cionalista nevelését, a határterü leti lakossággal való kapcsolat 
erősítését szolgáló nevelő, felvilágosító és mozgósító m unkát 
m inden szinten a parancsnokok és a politikai szervek irányítá
sával, a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti szervek és szerveze
tek aktív közreműködésével a napi szolgálati feladatok szerves 
részeként kell végezni.

A BM H atárőrség a hazafias-honvédelmi és proletár internacio
nalista nevelőm unkát két irányban végzi. Egyrészt a személyi 
állomány körében a haza-, az állam - és a közbiztonság védelme, 
az állam határ biztonságos őrizete, a magas fokú harckészültség 
biztosítása érdekében, másrészt a fegyveres erőkkel, testületek
kel, a Varsói Szerződéshez tartozó határőrizeti szervekkel, a te
rületi párt-, állami, tömeg- és társadalm i szervekkel, tömegmoz
galmakkal együttm űködve vesz részt a lakosság hazafias-honvé
delmi nevelésében, a tömegkapcsolat fejlesztésében.

I.

A személyi állomány körében folyó hazafias-honvédelmi 
és proletár internacionalista nevelőmunka főbb feladatai

1. A személyi állomány eszmei-politikai oktatásában, a poli
tikai tömegm unkában és a közművelődés egyes területein 
végzett m unkában biztosítani kell a hazafias-honvédelmi 
nevelés folyamatosan magas szintjét az idevonatkozó poli
tikai csoportfőnöki parancsok és intézkedések alapján.

a) M inden állománycsoportban tartalm asan, differenciáltan 
és aktív  cselekvésre ösztönzően kell magyarázni, m egér
tetni pártunk program nyilatkozatát, a kongresszusi hatá
rozatokat, a fejlett szocialista társadalom  építésének fel-
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adatait, az aktuális társadalom politikai, gazdasági, ideo
lógiai és kulturális kérdéseket; a haza, az állam - és a 
közbiztonság védelmének, az állam határ őrizetének fel
adatait.

b) Kiem elten kell foglalkozni a kötelességek tudatosításával, 
a szocialista hazafiság és proletár internacionalizm us esz
méiből adódó következményekkel: a Szovjetunióval, a 
testvéri szocialista országokkal való barátságunk, politi
kai, gazdasági és katonai együttm űködésünk elvi és gya
korlati kérdéseivel.

c) A személyi állomány nevelésében a társadalom  és a ha
tárőrség fejlődése szempontjából legfontosabb kérdések
re kell összpontosítani: a közérdek előtérbe helyezésére, 
helyes értelm ezésére és szolgálatára; a m unka becsüle
tére; a katonai szolgálat, a szolgálati kötelességek fegyel
m ezett teljesítésére; a közösségi szellem és m agatartás 
erősítésére.

d) Az eszmei-politikai oktatást a szolgálati, a kiképzési és a 
harckészültségi követelm ények tudatosításával, a ha tá r
őrizetért, a határforgalom  biztonságos ellenőrzéséért, a 
határrend  fenntartásáért érzett felelősség fokozásával 
összhangban kell folytatni. M inden szinten minőségi fej
lődést kell elérni a hivatástudat, a fegyelem, a jogok és 
a kötelességek egységes értelmezésében és érvényre ju t
tatásában, a határozatok, a szabályzatok, a parancsok és 
az utasítások végrehajtásában.

e) A sor-, a hivatásos és a polgári állom ányt folyamatosan 
és differenciáltan tájékoztatni kell a belső és a külső el
lenség tevékenységéről, a határőrizetre, a határforgalom - 
ellenőrzés biztonságára, a határrendre veszélyes tenden
ciákról, jelenségekről és személyekről, a bűnügyi helyzet 
alakulásáról, a közrend, az állam - és a közbiztonság hely
zetéről. M egkülönböztetett figyelemmel kell végezni el
lenségeink tevékenységének bem utatását, leleplezését.

f) A közművelődési tevékenységet a társadalm i méretekben, 
valam int a határterü leten  folyó ez irányú m unka része
ként, az eszmei-politikai m unkával szoros kapcsolatban 
úgy kell végezni, hogy:
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-  a személyi állomány politikai, szakmai és általános 
m űveltségének fejlődését segítse elő;

-  fejlessze tovább haladó hagyományaink, szocialista 
építésünk során elért eredm ényeink tiszteletét, meg
becsülését;

-  a történelmi, munkásmozgalmi évfordulókra emléke
zések, az emlékhelyek meglátogatása során mutassa 
be hazánk fejlődését és biztató táv lati céljainkat;

-  keltse fel az érdeklődést állom ányunkban hazánk ál
talános, valam int a határterü leten  élő nemzetiségiek 
kultúrája  iránt, járu ljon  hozzá más népek megbecsü
léséhez, szokásai tiszteletben tartásához;

-  erősítse személyi állom ányunk szocialista közgondol
kodását, értékeink megőrzéséért, gyarapításáért ér
zett felelősségét;

-  csapatm úzeum aink adjanak összefoglaló képet a ha
tárőrség m últjáról, ösztönözzék fiatal határőreinket 
helytállásra, a haza határának biztonságos őrizetére.

2. A harckiképzési és továbbképzési programok, ter vek, tem a
tikák összeállításánál figyelembe kell venni, hogy pártunk 
honvédelmi politikájának, a honvédelmi törvénynek, a ha
zafias-honvédelmi nevelőm unkát szabályozó alapdokum en
tumok ism ertetése hivatásos állom ányunk körében a tarta l
mi m unka alapját képezi.

a) M egkülönböztetett figyelm et kell fordítani a KLKF hall
gatóinak, a leendő tiszteknek a honvédelmi nevelőmunka 
végzésére történő elméleti és gyakorlati felkészítésére.

b) A hivatásos állomány továbbképzése, m unkaértekezletei 
során rendszeresen tájékoztatást, feladatot kell adni a 
honvédelmi nevelés aktuális kérdéseiben.

c) A Varsói Szerződés hadseregei, a m agyar fegyveres erők 
és testületek, rendészeti szervek helyének, szerepének, a 
velük való együttm űködési feladatok differenciált ism er
tetésének lehetőségeit tovább kell szélesíteni.

d) El kell érni, hogy a katonai kiképzésben, az ism eretanyag 
átadásában a parancsnokokban és a beosztottakban erő
södjön a végrehajtásra történő jobb felkészítésért érzett 
felelősség.
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3. A politikai szervek -  a párt- és a KISZ-szervekkel össze
hangoltan -  differenciáltan készítsék fel a hivatásos és 
sorállomány azon tagjait, akik a területi párt- és K lSZ-szer
vekben, tanácsokban, úttörő- és Ifjú  Gárda-szakalegységek
ben, MHSZ-ben, ÖHCS-ban, tanintézeti honvédelmi nevelő
m unkában való részvételre kapnak megbízatást.
a) Rendszeresen feladatokat kell szám ukra meghatározni, 

biztosítani kell a folyam atos és széles körű tájékoztatást 
és tevékenységük egyéb feltételeit.

b) M unkájukat folyamatosan értékelni kell, s a jó tapasz
talatokat a közösség szám ára hozzáférhetővé tenni.

c) A jól végzett m unkát megfelelő elismerésben kell része
síteni, tudatosítva, hogy a hazafias-honvédelm i nevelő
m unkában való részvétel a funkcionális kötelesség mel
lett kiem elten fontos társadalm i m unka is.

d) Gondoskodni kell arról, hogy az azonos területen  dolgo
zók m unkájuk tapasztalatait, m ódszereiket folyamatosan 
átadják az őket követőknek.

4. Kiemelt figyelm et kell fordítani arra, hogy a hivatásos és 
sor-, valam int polgári állom ányúak m ellett mind nagyobb 
számban és aktivitással kapcsolódjanak be a honvédelmi 
nevelőm unkába a leszerelt határőrök, valam int a nyugállo
m ányú tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek, valam int pol
gári alkalmazottak.

 a) Meg kell vizsgálni a nyugállom ányú határőrökből a BM 
22/1982. sz. parancsa alapján létrehozott tanácsadó cso
portok honvédelmi nevelőm unkába történő bevonásának 
lehetőségeit, kialakítani, fejleszteni m unkaform áikat, 
módszereiket.

b) A sorállomány körében még jobban meg kell ism ertetni, 
m egszerettetni a gyerm ekekkel, a fiatalokkal való fog
lalkozást, s az arra alkalmas, leszerelés előtt álló -  első
sorban KISZ-vezetőket, illetve tiszteseket -  katonákat 
felkészíteni a mozgalmi, illetve a társadalm i m unka vég
zésére. A felkészítésről rendszeresen tájékoztatni kell az 
illetékes szerveket, szervezeteket.

c) M inden magasabbegységnél létre kell hozni a honvédelmi 
nevelőm unkában legtájékozottabb, gyakorlatában jártas
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hivatásos és sorállom ányúak részvételével előadói m un
kacsoportot, amelynek tagjai az állományon belüli fel
adatok megoldásában is rendszeresen részt vesznek.

5. A csapatünnepségeket, évfordulókat továbbra is érzelemre 
hatóan, a csapatzászlót adományozó üzemek képviselőinek 
jelenlétével kell m egtartani. Biztosítani kell, hogy a nyilvá
nos eskütételen, a bevonulási és a leszerelési ünnepségeken 
a határterü leti lakosság nagy tömegei vehessenek részt. Fe
jezzék ki ezek a rendezvények a nép és a fegyveres erők 
egységét, összetartozását, céljaink azonosságát.
a) Erősíteni kell kapcsolatainkat a csapatzászlót adományo

zó szervek, üzemek dolgozóival, szocialista brigádjaival. 
Biztosítsuk, hogy személyi állom ányunk megismerje gaz
dasági eredm ényeinket, célkitűzéseinket és gondjainkat. 
Rendszeressé kell tenni az üzemlátogatást, a tájékozta
tást.

b) Gondoskodni kell arról, hogy a H atárőr lapban folyama
tosan jelenjenek meg a határterületi lakosság m unkáját, 
a BM Határőrség tevékenységét segítők eredm ényeit, ki
emelkedő jelentőségű cselekedeteit méltató riportok, tu 
dósítások, a közösen végzett m unka pozitív példái.

c) A Velem történt, illetve más irodalmi, valam int a külön
böző képzőművészeti pályázatok m eghirdetésénél a fel
hívásban aláhúzottan szerepeljenek a határőrség, az ön
kéntes határőrök, valam int a belügyi m unka önkéntes 
segítőinek népszerűsítésére vonatkozó igények.

d) A helyi és az országos hírközlő szervekkel -  az együtt
működési terveknek megfelelően -  bővíteni kell a kap
csolatokat, Szélesíteni kell a személyi állom ányunk helyt
állását, a kiemelkedő hőstetteket méltató, a határőrséget 
népszerűsítő írások, riportok, filmek közlésének, bem u
tatásának a lehetőségeit.

6. A hivatásos állományba vételt, a nyugállom ányúak búcsúz
tatását, a sorállomány váltását ünnepélyesebbé, érzelemre 
hatóbbá, a fegyverátadás aktusát az alegységek kiemelkedő 
eseményévé kell tenni.

 7. A személyi állomány felkészítésében az egészséges életmód 
kiterjesztésére, a fizikai állóképesség növelésére m egkülön
böztetett figyelmet kell fordítani.
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a) A katonai sportágakban az alegységek rendszeresen szer
vezzenek versenyt, a legjobbakat állítsák példaképül, és 
biztosítsák részvételüket a csapat-, illetve az országos 
versenyeken.

b) A szabad idő eltöltésében nagyobb szerepet kell biztosí
tani a tömegsportversenyeknek, a játékos vetélkedőknek.

c) Fel kell lépni az egészségre káros szenvedélyek ellen, fo
kozva az egészségügyi felvilágosító m unka tartalm át és 
szervezeti formáit.

8. A személyi állomány nevelésében jobban kell támaszkodni 
a fegyveres erők és testületek tapasztalataira. Az együttm ű
ködési tervek alapján folyam atosan meg kell küldeni kiad
ványainkat, Ugyanakkor gondoskodni kell a honvédség, a 
rendőrség, az MHSZ, a munkásőrség, a tűzoltóság kiadvá
nyainak differenciált feldolgozásáról.

9. A szocialista versenymozgalom értékelésénél, a különböző 
címek odaítélésénél, a K ISZ KB vándorzászlóinak és okle
veleinek elnyerésénél számításba kell venni a személyi ál
lomány és a határterü leti lakosság körében végzett hazafias
honvédelmi nevelés hatékonyságát, a benne részt vevők ak
tiv itását is.

10. A határőrség a működési területén  vegyen részt mindazok
ban a politikai akciókban, társadalm i megmozdulásokban, 
amelyek a terü let fejlesztését, a környezet védelm ét szolgál
ják és elősegítik a személyi állomány és a helyi lakosság

 érdekeinek együttes védelmét.

II.
A határterületi lakosság hazafias-honvédelmi, 

proletár internacionalista nevelésének, 
a tömegkapcsolatok erősítésének 

határőrségi feladatai
1. A határterü leti lakosság -  benne az ifjúság -  hazafias

honvédelmi nevelésében, az állam- és közbiztonság védelme, 
az állam határ megbízható őrizete, a szocialista országok test
véri közössége biztonságának tudatosításában a BM H atár
őrség hivatásos és sor-, továbbá polgári állom ányának összetett

 és sajátos feladatai vannak.
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a) A felnőtt és fiatal korosztályok m egnyerésére -  honvé
delm i felkészítésére - , mozgósítására irányuló munkát, 
a honvédelmi nevelőm unkát az illetékes párt- és tömeg
szervezetekkel, állami szervekkel, intézm ényekkel együtt
m űködve kell végeznünk.

b) Tovább kell fejleszteni és hatékonyabbá tenni a szerve
zeti és m unkaform ákat, emelni az együttm űködés színvo
nalát, érvényesíteni a kapcsolatok elveit, m aradéktalanul 
teljesíteni a társadalm i munkamegosztásból a határőr
ségre háruló feladatokat.

c) Tevékenységünk tartalm ában, módszereiben tekintettel 
kell lenni a határterü leten  élő különböző nemzetiségűek 
szokásaira, a lakosság összetételére.

2. A honvédelmi nevelőm unkában, a kapcsolattartásban, az 
együttm űködésben tovább kell erősíteni a kölcsönösséget, a 
tervszerűséget.

a) Kezdeményezésekkel szorgalmazni kell a terü leti párt-, 
állami, társadalm i és tömegszervezeti vezetők, az intéz
m ények és társ fegyveres szervek, testületek képviselői
nek határőrségi látogatásait, tájékoztatóit.

b) Részt kell venni a terü leti társadalm i életben, a párt- és 
állam i szervek, a tömegszervezetek m unkájában, a tö
megmozgalmakban.

3. A határterü leti szervekkel, intézm ényekkel való együttm ű
ködésben a komplex szemlélet erősítésére kiem elt figyelmet

 kell fordítani, és további javulást kell elérni:
-  a lakosság politikai felvilágosításában, a fejlett szo

cialista társadalom  építése és védelme egységének tu 
datosításában;

-  a határőrség, a rendőrség m unkája iránti bizalom erő
sítésében;

-  a belügyi m unka, a határőrség önkéntes segítői szer
vezetének, létszám ának növelésében, tevékenységének 
tartalm i fejlesztésében;

-  a határőrközség, -város (település) -mozgalom szélesí
tésében, színvonalának emelésében;
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-  a honvédelmi elő- és utóképzésben, az MHSZ m unká
jának segítésében;

-  a belügyi nyugdíjasoknak, tartalékos rendőröknek, 
határőröknek lakosság körében, tanintézetekben vég
zett m unkája koordinálásában;

-  a hivatásos és a polgári állom ányúak családtagjainak 
aktivizálásában, a sorállom ányúak szülei, hozzátarto
zói m egnyerésére irányuló m unkában.

E m unka szerves részeként biztosítani kell a hazafias- és 
honvédelmi nevelésben, az állam - és közbiztonság fenntar
tásában, az állam határ őrizetében kiemelkedő m unkát vég
ző egyének és kollektívák megbecsülését, erkölcsi és anyagi 
elismerését, népszerűsítését.

4. A határterü leti lakosság nevelésében a közösen kialakított 
feladattervek alapján kell együttm űködni az oktatási intéz
mények, a KISZ-szervek és -szervezetek, az ifjú- és úttörő
gárdisták vezetőivel. Tovább kell folytatni a fiatalokat a hi
vatásos (határőr, rendőr, honvéd) pályára irányító táborok 
megszervezését, részt kell venni az előadások m egtartásá
ban.

5. A határterü leti tanintézetekben folyó honvédelmi ism ere
tek oktatásában lehetőséget kell kérnünk a határőrség m un
káját népszerűsítő és segítő előadások, foglalkozások meg
tartására, m inél több arra  alkalmas nyugállom ányú határőr
tiszt, zászlós és tiszthelyettes bevonásával.
a) Részt kell venni a közoktatási-honvédelmi bizottság m un

kájában.
b) Fel kell mérni, hogy eddig m ilyen m unkaform ákban 

vettünk részt, és m ilyen további lehetőségeink vannak a 
tanintézeti hazafias-honvédelmi nevelés fejlesztésében.

6. Lehetőségek szerint folyam atosan biztosítani kell a ha tár
őrség képviseletét a központi és a területi ifjúságmozgalmi 
szervekben. Segítséget kell nyújtani -  a lehetőségek és igé
nyek figyelem bevételével -  a területi KISZ-szervek és 
-szervezetek országos és helyi rendezvényei előkészítéséhez, 
megtartásához.
a) Kezdeményezzük, hogy a bevonulás, illetve a leszerelés 

előtt álló fiatalokkal a terü leti KISZ-szervek intenzíveb
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ben foglalkozzanak. A leszerelő K ISZ-aktivistákat a te 
rü leti mozgalmi m unkába való bekapcsolódásra kell ösz
tönözni.

b) Biztosítani kell, hogy az Ifjú  Gárda szervezetének segí
tése, az összekötői és foglalkozásvezetői munka, a kikép
zés végrehajtása, az IG-határőr-alegységek tagjainak 
szolgálati feladatokba való bevonása a központi szabályo
zókban foglaltak alapján történjen. Az IG -határőr-alegy
ségek számának növelésére, m unkájuk tartalm i javítására 
kell törekedni.

c) A KISZ IG országos parancsnokságával egyetértésben 
meg kell rendezni az IG -határőr szakalegységek tisztség- 
viselőinek továbbképzését, az IG -határőrrajok országos 
versenyét. Segíteni kell az IG szemléinek megrendezését.

d) A kisdobosok és úttörők közötti nevelőm unkát, a szerve
zetek működését meghatározó dokumentumok, valam int 
az úttörőközpont, a honvédelmi nevelési szakbizottság, 
az I G országos parancsnoksága által m eghatározott fel
adatok alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével 
kell végezni.
Az iskolai év kezdetén a politikai szervek egyeztessék a 
teendőket.
Együttm űködési terv  alapján folyamatosan koordinálni 
kell a zánkai úttörővárosban és a csillebérci vezetőképző- 
és úttörőtáborban végrehajtandó feladatokat, biztosítva, 
hogy az érdekelt magasabbegységek aktívan vegyenek 
részt a szerződésben foglaltak eredm ényes teljesítésében.

7. Elő kell segíteni, hogy a határőr tanácstagok méltóan kép
viseljék a Belügyminisztérium, a határőrség és a választóik 
érdekeit. Tevékenységükkel ösztönözzék a lakosságot a köz
rend, a határrend szabályainak fokozott betartására.
Segíteni, biztosítani kell, hogy a hivatásos állomány család
tagjai aktívan vegyenek részt a lakóterület társadalm i és po
litikai életében.

8. K iem elt kötelességként kell végezni a lakosság széles körű 
mozgósítását és szervezését az állam határ őrizetének segí
tésére. Elismerésekkel, népszerűsítésekkel elő kell segíteni, 
hogy a lakosság önként, meggyőződésből, állampolgári fele
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lősséggel segítse a határőrség m unkáját. Ennek jól bevált 
formáit, módszereit, eszközeit hatékonyabban alkalmazzuk 
és fejlesszük tovább.
A határőrközség (-város, -vállalat, -üzem, -gazdaság, -in 
tézmény) -mozgalmat szélesíteni kell, sokoldalú és rendsze
res ráhatással biztosítva a lakosság aktivitásának folyama
tos fenntartását a politikai, szolgálati feladatok végrehajtá
sában.

9. A határőrség önkéntes segítői létszám ának növelése m ellett 
fokozottan törekednünk kell tevékenységük színvonalának 
emelésére, hatékonyabb alkalmazásukra, elismerésükre. Fel
adatokat kell adni az ÖHCS-ok tagjainak, a tanácsadó cso
portokban dolgozóknak a lakosság körében végzendő felvi
lágosító m unkára, a hazafias- és honvédelmi nevelésben 
való részvétéire és a határőrség támogatása általánosabbá 
tételének elősegítésére.

10. A MHSZ országos és területi szerveit, a megyei tanácsadó 
testületeket, a honvédelmi klubokat segíteni kell feladataik 
végrehajtásában. A személyi és a tárgyi feltételek biztosí
tásával segíteni kell a határterü leti községekben működő 
klubokat a határőrzéssel kapcsolatos tém akörök oktatásá
ban. A honvédelmi oktatásra kötelezett, de tanulm ányaikat 
nem folytató fiatalok nevelésében differenciáltan részt kell 
venni.

11. A hadkötelesek hatékonyabb felkészítése érdekében erősí
teni kell kapcsolatainkat a hadkiegészítési és területvédelm i 
parancsnokságokkal. Biztosítani kell a hadkötelezettséggel 
összefüggő kiemelkedő események m egünneplését a HM, a 
BM, a HNF országos tanácsa főtitkára által jóváhagyott 
irányelvek alapján.
a) Segítséget kell adni a sorozások és bevonulások előkészí

téséhez, a hadkötelezettség alól m entesültek búcsúztatá
sához.

b) Ö tévenként meg kell szervezni a magasabbegységek m ű
ködési területén élő tartalékos határőrök és rendőrök, va
lam int a BM- és HM -nyugdíjasok találkozóját. E rendez
vényeket is fel kell használni a honvédelemmel és a ha
tárőrség tám ogatásával kapcsolatos állampolgári felada
tok tudatosítására.
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12. A propaganda, az agitációs és tájékoztató m unka lehetősé
geit is jobban ki kell használni a hazafias és honvédelmi 
nevelés, illetve a határőrség tömegkapcsolatának fejleszté
sére.

a) A honvédség és a rendőrség központi és helyi szerveivel 
összhangban magasabb szintre kell em elnünk a határte
rü leti lakosság körében a honvédelmi, az állam- és köz- 
biztonsági felvilágosító m unkát.

b) A. m unka szerves részeként rendszeresen értékelni kell 
a honvédelmi nevelőm unka, a lakosság, a területi szer
vekkel való kapcsolatot és együttm űködés helyzetét, s 
ennek alapján megszabni a soron levő feladatokat.

c) A határőrség központi zenekara és az am atőr zenekarok 
működésével, saját kiadványainkkal, a H atárőr kiskönyv
tári könyvek példányszám ának növelésével, terjesztésé
vel, kiállítások szervezésével folytatni kell a határőrség 
népszerűsítését.

d) A területileg illetékes megyei lapokkal, az együttműködő 
vállalatok, üzemek lapjaival, a helyi rádióval, a tévé kör
zeti stúdióival tervszerűen biztosítani kell a honvédelmi, 
az állam- és a közbiztonsági tém ájú és az állam határ őri
zetéről szóló cikkek és műsorok összeállítását, közlését.

e) A határterü leti párt-, állami és társadalm i szervek ve
zetőinek értekezletén napirenden kell ta rtan i az elnöki és 
m inisztertanácsi rendeletek végrehajtásának értékelését, 
tapasztalatainak közreadását.

13. Biztosítani kell, hogy a nyilvános katonai eskütételek, a be
vonulási és a leszerelési ünnepségek a megye, a város fon
tos eseményeivé váljanak.

14. Fokozottan törekedni kell a határterü leti lakosság sokolda
lú megismerésére, elérni azt, hogy a személyes kapcsolatok 
is ösztönzően hassanak a határőrség m unkájának segítésére.
a) Törekedni kell arra, hogy a határőrizeti szempontból 

fontos területeken működő közlekedési, ipari és egyéb 
vállalatok, állami gazdaságok, mezőgazdasági termelőszö
vetkezetek kollektívái, egyes dolgozói önként vállalják az 
állam - és közbiztonsági, a határőrizeti szervek m unkájá
nak segítését.
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b) Laktanyalátogatásokat, m unkás-paraszt- és határőrtalál
kozókat rendszeresen kell szervezni a vonatkozó előírások 
betartásával.

15. Tovább kell erősíteni a határőrség, a honvédség, a BM a 
rendőrség központi és helyi szerveinek kapcsolatát. Biztosí
tani kell az együttm űködésre kiadott parancsok és tervek 
végrehajtását; lehetőségek szerint részt kell venni egymás 
értekezletein, rendezvényein.

Elő kell segíteni a szolgálati feladatok kölcsönös tám ogatá
sát, szükség szerint pontosítani az együttműködés módjait.

III.
A hazafias-honvédelmi, proletár internacionalista 

nevelőmunkával, a határőrség tömegkapcsolatainak 
fejlesztésével összefüggő irányítási és szervezési feladatok

1. A hazafias-honvédelmi nevelőm unkára, a tömegkapcsolatok 
fejlesztésére vonatkozó belügym iniszteri m unkaprogram , va
lam int a továbbiakban kiadandó szabályozások értelem sze
rűen kötelező érvényűek a BM Határőrség minden szervére, 
magasabbegységére, egységére és alegységére.

2. Az ügyrendekben, m unkaköri leírásokban pontosítani kell a 
hazafias-honvédelmi nevelőm unka határőrségi feladatai vég
rehajtásának irányításában, ellenőrzésében részt vevő szer
vek és személyek felelősségi körét.

3. A BM Határőrség politikai csoportfőnöksége folyamatosan 
biztosítsa a m agasabbegységeknek a honvédelmi nevelőm un
kára vonatkozó kiadványokat, tartsa  meg a szükséges érte
kezleteket.

4. A hazafias-honvédelmi nevelőm unka feladatai végrehajtását 
mind a komplex, mind a célellenőrzések során ellenőrizni 
kell. A magasabbegység, az egység, az alegység, valam int az 
irányító szervek tevékenységének megítélésében értékelni 
kell az e téren  végzett m unkát is.

5. A BM Határőrség hazafias-honvédelmi nevelőm unkájának, 
tömegkapcsolatainak anyagi, technikai, pénzügyi fedezetét a
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BM H atárőrség költségvetése szerint kell biztosítani. A BM 
tu lajdonát képező egyes eszközök, vagyontárgyak honvédel
mi nevelőm unka céljaira történő ideiglenes átengedését elöl
járói engedéllyel a magasabbegységek parancsnokai biztosít
hatják.

6. A személyi állomány és a határterületi lakosság körében vég
zendő hazafias-honvédelmi, proletár internacionalista, va
lam int a tömegkapcsolatok fejlesztését szolgáló nevelőm un
kát, szervezési feladatok végrehajtását, koordinálását a BM 
Határőrség politikai csoportfőnöksége, a magasabbegységek 
tekintetében pedig a politikai osztályok végzik.

Felkérem  a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti szerveket, szer
vezeteket a parancsomban foglaltak eredm ényes végrehajtásá
nak segítésére.

Jelen parancsommal a 016/1971. novem ber 22-én kelt paran
csomat hatályon kívül helyezem.

TÓTH IMRE s. k.,
hőr. vezérőrnagy 
a BM Határőrség 

országos parancsnoka
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Készült: 1600 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  Szolgálati használatra!
H a t á r ő r s é g  

Politikai Csoportfőnöksége  

No 009

K I E G É S Z Í T É S  
a kiképzőbázison végzendő párt- és politikai 

nevelőmunka feladatai, módszerei, sajátosságai 
és elvei -  útmutatóhoz

Az MSZMP KB Titkárság 1981. novem ber 16-i határozatának, 
az MSZMP Határőrségi V égrehajtó Bizottsága 1982. m ájus 25-i 
állásfoglalásának m egfelelően az 1981. évben 318/1981. szám 
alatt kiadott Útm utató V. fejezetét az alábbiak szerint módo
sítom : 

1. Az V. fejezet 20. oldal 3. bek. helyett:
-  a m unka tervszerűségének biztosítására éves m unkatervet 

és féléves üléstervet készít.

2. Az V. fejezet 2. pont 1., 3. és 4. bek. helyett:

a) A kiképzőbázisokon működő pártvezetőségek, p á r t  
alapszervezetek (márc. 1-től febr. 28-ig) éves munkatervet, a 
vezetőségek, alapszervezeti vezetőségek (márc. 1-től aug. 
31-ig és szept. 1-től febr. 28-ig) féléves üléstervet készít
senek.
A pártcsoportok semmilyen írásos pártokm ány -  így m un
katerv, ülésterv készítésére nem kötelezettek.

b) A pártvezetőségek éves munkaterve tartalmazza:
-  a pártvezetőség éves m unkaprogram ját,
-  az összevont taggyűlések (küldöttértekezletek) napi

rendjeit, időpontjait,
-  az irányításuk alá tartozó párt alapszervezetek kötelező 

napirendjeit, teendőit, 
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-  a KISZ-szervek és szervezetek feladatait,
-  ajánlásokat (ha indokolt) a parancsnokoknak, a szak- 

szervezeti szerveknek.
A pártvezetőség ülésterve az ülések időpontját, napirend
jeit, az előadókat és a felelősöket; az alapszervezeti titká
rok -  tisztségviselők -  értekezleteit, főbb napirendjeit; 
az alapszervezetek irányításával és ellenőrzésével össze
függő feladatokat; az egyéb politikai rendezvényeket ta r
talmazza.
A munkaterveket m inden év január 31-ig a pártvezetőség 
hagyja jóvá és megküldi a párt alapszervezeteknek.

c) A párt alapszervezetek éves munkaterve tartalmazza:
-  az alapszervezet éves m unkaprogram ját,
-  a taggyűlések napirendjét, időpontját, felelősét,
-  a pártcsoportoknak m egvitatásra előírt tém ákat,
-  a KISZ-szervezetek feladatait,
-  ajánlásokat (ha az indokolt) a parancsnokoknak, szak- 

szervezeti csoportoknak,
-  párttaggá nevelés, pártépítés feladatait.

Az alapszervezet vezetőségének féléves ülésterve a vezető
ségi ülések időpontját, napirendjeit, a felelősöket, a pártcso
port bizalmiak, pártszervezők értekezleteit, főbb tém áit, az 
egyéb politikai kérdéseket tartalm azza.
Az alapszervezet éves m unkatervét a taggyűlés február 15-ig, 
az üléstervet a vezetőség hagyja jóvá.

A kiegészítést a 318/1981. számú -  a kiképzőbázison végzendő 
párt- és politikai nevelőm unka feladatai, módszerei, sajátosságai 
és elvei megnevezésű -  ú tm utatóban kell elhelyezni és értelem 
szerűen alkalmazni.

Budapest, 1983. november 21-én.

d r . Áb e l  Lá s z l ó  s . k.,
vezérőrnagy 

BM Határőrség politikai csoportfőnöke


