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I N T É Z K E D É S E

a 025/1981. sz. BM Hőr. országos parancsnoki intézkedés 
módosítására, a BM 1/ 1980. számú állásfoglalása alapján

Budapest, 1982. évi július hó 15-én.

A belügyminiszter elvtárs 1/1980. számú állásfoglalása 3. pont
jának megfelelően szükségesé vált az Ifjúsági Fórumok meg
rendezésével kapcsolatos határőrségi feladatok konkretizálása, 
pontosítása. Ennek érdekében a 025 1981. sz. Országos Parancs
noki intézkedés 15. pontja kiegészítéseként kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

„15/a. A magasabbegységeknél, a budapesti FEP-on és az Or
szágos Parancsnokságon „Ifjúsági Fórum” elnevezéssel 2 
évenként lehetőséget kell biztosítani a parancsnokok, ve
zetők, politikai munkások és a fiatalok képviselőinek kö
zös tanácskozására. A Fórum előkészítése, összehívása a 
parancsnokok, politikai szervek feladata, melyhez igé
nyeljék a párt-, KISZ- és szakszervezeti szervek segítsé
gét. E rendezvényeken tájékoztassák a fiatalokat az el
múlt 2 esztendő ifjúságpolitikai munkájáról; ismertessék 
a jövő nevelési, szolgálati feladatait; az élet- és szolgálati 
körülmények reálisan várható változásait; s biztosítsák az 
észrevételek, javaslatok felvetésének demokratikus lehe
tőségeit; az érdemi és szervezett válaszadást.
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A Fórumon résztvevő fiatalok -  alegységenként a lét
számnak megfelelően 3- 6 fő, egyéb szervektől a pa
rancsnok döntésének megfelelően -  megbízása legyen 
demokratikus, s összetételük igazodjon az állomány kate
góriák belső arányaihoz.
A parancsnokok a Fórumok tervezett időpontját jelentsék 
és a tájékoztató, valamint a készített jegyzőkönyv egy 
példányát további hasznosításra a Politikai Csoportfőnök
ségre terjesszék fel.”
A következő Ifjúsági Fórumot 1983. évben kell megtar
tani.

TÓTH IM RE s. k.,
hőr. vezérőrnagy 
BM H atárőrség 

országos parancsnoka

Snsz.: 01156/24 
Készült: 1150 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1970. 
februári ifjúságpolitikai határozata, az 1971. évi ifjúsági tör
vény végrehajtásának feladatait a belügyminiszter a 23/1972. 
sz. parancsában szabályozta, majd a parancs végrehajtásának 
időszerű feladataira kiadta az 1/1980. sz. állásfoglalását.

A BM Határőrségnél szolgálatot teljesítő fiatalok erkölcsi, poli
tikai, ideológiai fejlődését és arculatát alapvetően hazánk fej
lődő társadalmi-politikai helyzete közvetlenül, korunk fő tar
talma: a két társadalmi rendszer, a kapitalizmus és a szocializ
mus világméretű küzdelme közvetve határozza meg.

Fiataljaink tudják, hogy a fejlett szocialista társadalom építése 
és védelme feladatainak csak szilárd politikai meggyőződéssel, 
határozottsággal, fegyelmezettséggel és hivatástudattal tehet
nek eleget.

Ifjú határőreink politikai-szakmai képzettsége és általános mű
veltsége folyamatosan fejlődik, egyre nagyobb aktivitással ve
szik ki részüket a politikai és társadalmi tevékenységből. Fe
gyelmezettek. a szocialista erkölcs normáit a magánéletükben 
is megfelelően betartják.

A határőrségnél folyó nevelőmunka célkitűzéseit, tartalm át és 
jellegét az MSZMP politikáján alapuló honvédelmi törvényből, 
az állam- és a közbiztonság fenntartásából, valamint az államha
tár őrizetéből fakadó kötelességek, a szabályzatok, a parancsok és 
utasítások határozzák meg.

A fiatalok szocialista neveléséért végzett következetes, hozzá
értő munka az országos parancsnokság szervei, valamennyi pa
rancsnok és politikai munkás számára hivatásából adódó, hatá
rozott és egyértelmű politikai követelmény.

Az ifjúságpolitikai feladatokat a határőrség általános tevé
kenységének részeként kell értelmezni és végrehajtani, a pa
rancsnokok, a politikai munkások hivatásukból fakadó köteles
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ségei mindennapos, maradéktalan teljesítése útján, a katonafia
talok és az ifjúkommunisták tevékeny közreműködésével.

Az országos parancsnokság, a magasabbegységek, egységek ve
zető szerveinek, a parancsnokoknak és a politikai munkásoknak 
feladata és kötelessége biztosítani, hogy a határőrfiatalok neve
lése és a róluk való gondoskodás az eddigieknél magasabb szín
vonalon, az ifjúsági törvény előírásaival összhangban valósul
jon meg. Ennek érdekében az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m  :

I.

A BM Határőrség a fegyveres erők részeként a határőrizeti fel
adatok magas szintű ellátásával egy időben nevelje a határőr
fiatalokat szocialista, hazafias és proletár internacionalista szel
lemben, növelje általános és politikai műveltségüket, segítse 
elő politikai, erkölcsi és jellembeli formálódásukat.
Az elért eredményekre alapozva a BM Határőrségnél töretle
nül folytatni kell a család, az iskola és az egész társadalom ne
velőmunkáját.

1. A fiatalokat hazaszeretetre, internacionalizmusra kell ne
velni, segítve a helyes közösségi magatartás és gondolko
dás kialakítását, hogy mind tudatosabban tegyenek eleget 
a békében is harci feladatot jelentő határőrizeti szolgálat 
követelményeinek, magas fokú önfegyelemmel, az elöljá
rók iránti tisztelettel, a szocialista katonára jellemző módon 
éljenek.

2. A BM Határőrség politikai csoportfőnöke intézkedjen a ha
tárőrfiatalok nevelésének feladataira, határozza meg az el
érendő célokat, a legfontosabb módszereket, eszközöket.

3. Folyamatosan biztosítani kell a parancsnokok, a vezetők 
neveléselméleti képzését, elsősorban a továbbképzéseken, 
figyelembe véve és alkalmazva a pszichológia és neveléstu
domány eredményeit. Érvényt kell szerezni a tisztesek ki
választásánál az előírt politikai, erkölcsi, rátermettségi kö
vetelményeknek. Gondoskodni kell a tisztesek nevelési is-
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méreteinek és készségének állandó fejlesztéséről, nevelő
munkájuk hatékonyságának fokozásáról.

4. A határőrség tudományos bizottsága segítségével a politikai 
szerveknek rendszeresen el kell végezniük a nevelőmunka 
egészére vagy részterületeire vonatkozó felméréseket, vizs
gálatokat, értékeléseket, és ezek elemzése alapján javaslato
kat kell tenni a szükséges intézkedésekre.
A parancsnoki beszámolókban, jelentésekben értékelni kell 
a fiatalok nevelésével kapcsolatos feladatok végrehajtását is.

5. A politikai szervek és a törzsek, a társ fegyveres szervekkel 
és nevelési intézményekkel parancsokban szabályozott kap
csolataikat használják fel a határőrfiatalok nevelésében al
kalmazott formák és módszerek gazdagítására.

6. Szorgalmazni kell, hogy a Belügyi Szemle és a Határőr cí
mű lap az eddigieknél gyakrabban jelentessen meg a határ
őrségnél folyó nevelőtevékenységgel kapcsolatos cikkeket. 
A Határőr c. lap riportjai, elméleti és módszertani írásai, 
képei, vitaanyagai szolgálják az intézkedésben foglaltak 
végrehajtását. A politikai csoportfőnökség folyamatosan ad
jon ki tansegédleteket és tanulmányokat a nevelőmunka ta
pasztalatairól, módszereiről.

7. A határőrfiatalok a haza fegyveres szolgálatát, az államha
tár biztonságos őrizetét, a szolgálati feladatok ellátását szo
cialista hazafias és internacionalista kötelességükként, a sza
bályzatok, a parancsok és az utasítások előírásainak betar
tásával és betartatásával teljesítsék.

Alapvető követelmények velük szemben:
-  a szilárd helytállás a munkásosztály hatalmának építésé

ben, erősítésében és védelmében;
-  a katonai és a politikai ismeretek legjobb képesség sze

rinti elsajátítása, áldozatkészség és fegyelem a követel
mények teljesítésében;

-  a fegyveres szolgálat követelményeinek tudatos vállalá
sa és eredményes teljesítése, melyben jellemezze őket 
a helytállás, az áldozatvállalás, a fáradalmak kitartó el
viselése, a feladatok öntevékeny és bátor végrehajtása, 
az ellenség legyőzéséhez nélkülözhetetlen elszántság;
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-  a katonai fegyelem öntudatos vállalása, az elöljárók tisz
telete, a parancsok maradéktalan végrehajtása, a kato
nai titkok megőrzése;

-  a katonai kollektívákért és becsületéért érzett felelősség, 
egymás megbecsülése és tisztelete, az elvtársi összefogás, 
a csapatzászlóhoz, a fegyverekhez és a katonai eskühöz 
való megingathatatlan hűség;

-  általános, politikai és szakmai műveltségük állandó és 
öntevékeny fejlesztése, a feladatok végrehajtását segítő 
kezdeményezőkészség, a hibák megszüntetése, illetve je
lentése;

-  a szabad idő hasznos eltöltése, igényesség a művelődés
ben, a kulturált testedzésben;

-  a határőrség hősi hagyományainak megőrzése, ápolása, 
gazdagítása;

-  a barátság erősítése a Varsói Szerződés országai fegyve
res erőivel, határőrségeivel és a társ fegyveres szervek
kel, a belügyi munka önkéntes segítőivel, valamint a ha
tárterületi lakossággal.

8. Figyelemmel kell kísérni a fiatalok családi helyzetét. A ve
zetők munkájának legyen szerves része a családi gondok 
megoldásának segítése. A parancsnokok, a politikai és a 
személyzeti szervek segítsék a gyermekek óvodai, iskolai el
helyezését, munkába állítását.

El kell érni, hogy a határőrség hivatásos és polgári állomá
nyú tagja:
-  éljen harmonikus családi életet, családtagjaival együtt 

aktívan kapcsolódjon be a lakóhely társadalmi életébe. 
Saját gyermekei nevelésében mutasson példát;

-  rendszeresen tartson kapcsolatot az iskolai nevelőkkel, 
tanárokkal, tanácsaikat hasznosítva, vegyen aktívan részt 
a szülői munkaközösség munkájában;

-  akadályozza meg, hogy gyermekei nemkívánatos baráti 
kapcsolatot építsenek ki;

-  határőrségi beosztását, érdemeit ne használja fel gyer
mekei részére jogtalan előnyök megszerzésére;
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-  saját életútjának folytatásaként fejlessze ki gyermeké
ben a haza építéséért és védelméért a magas fokú fele
lősséget, a haza fegyveres szolgálatának megbecsülését 
és vállalását.

II.

A parancsnokok, a politikai szervek a tárgyi és anyagi feltéte
lek lehetőségek szerinti megteremtésével készítsék fel a sze
mélyi állományt a szolgálat kiváló ellátására, állampolgári kö
telességei teljesítésére, aktív társadalmi-közéleti tevékenységre.

9. A társadalom és a határőrség fejlődésével összhangban meg
különböztetett figyelmet kell fordítani minden szinten a 
fiatalok szocialista értelmi-érzelmi nevelésére, korszerű ki
képzésére és az ehhez szükséges feltételek megteremtésére.
A fegyveres szolgálat és a munka megbecsülésére kell ne
velni a fiatalokat, törekedve arra, hogy megismerjék és ért
sék a katonai szolgálat fontosságát, jelentőségét és felelős
séggel teljesítsék kötelezettségeiket.
Minden parancsnoknak, vezetőnek kötelessége, hogy a hoz
zá beosztott fiatalokat nevelje, a szolgálati és a harci fel
adatok kiváló teljesítésére felkészítse. Ezt a munkát napon
ta kell szervezni és végezni.
A szolgálati, a nevelési és a kiképzési feladatok rendszeres 
értékelésével, a kezdeményezések felkarolásával, az elisme
rés és az elmarasztalás céltudatos alkalmazásával, a verseny- 
szellem fokozásával biztosítani kell a fiatalok aktív részvé
telét a feladatok kidolgozásában és végrehajtásában. Igé
nyelni kell ebben a határőrségnél működő KISZ- és szak- 
szervezeti szervezetek nevelő, segítő, mozgósító munkáját.

10. A lehetőségeknek megfelelően biztosítani kell, hogy a poli
tikai és a katonai ismeretek oktatását a munkában jártas, 
szakmailag és politikailag jól képzett, a szocialista pedagó
giai elveket alkalmazni tudó parancsnokok és alparancsno- 
kok végezzék.
Folyamatosan ellenőrizni kell a kiképzőbázisokon a fiata
lok kiképzésének és felkészítésének helyzetét. Megkülön
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böztetett figyelmet kell fordítani a nevelők kiképző-oktató 
munkájának, a pedagógiai elvek és didaktikai módszerek 
helyes alkalmazásának elősegítésére és megkövetelésére. 
Érvényesíteni kell a szakoktatás követelményeit.

11. A hivatásos állomány részére szervezett tanfolyamokon, 
továbbképzéseken időt kell biztosítani az ifjúságpolitikai 
kérdésekkel való foglalkozásra.

12. A parancsnokok, a politikai és a személyzeti szervek folya
matosan foglalkozzanak a határőrség káderutánpótlásának 
biztosításával:
-  a sorállománnyal rendszeresen ismertessék a határőr-, a 

rendőr-, a honvéd hivatásos tiszti és tiszthelyettesi szol
gálat sokszínűségét, szépségét és nehézségeit, biztosítsák 
a fiatalok felvételi kérelmének gyors és lelkiismeretes 
intézését;

-  a káderfejlesztési elgondolások szerint segíteni kell a 
fiatal hivatásos állományút a politikai és szakmai önkép
zésben, a szolgálati érdekeknek és egyéni képességei
nek megfelelő előmenetelben, katonai akadémiára törté
nő beiskolázásban, egyetemi diploma megszerzésében;

-  nagy gondot kell fordítani a Honvédelmi Minisztérium, 
valamint a Belügyminisztérium iskoláin végzett tisztek, 
tiszthelyettesek képzettség, rátermettség szerinti beosz
tásba helyezésére. Segíteni kell őket a szolgálatba tör
ténő zavartalan beilleszkedésben. Bemutatásukat, beve
zetésüket a munkába az érvényben levő szabályzatoknak 
megfelelően kell végrehajtani.

13. A parancsnokok, a hivatásos és polgári állományúak mutas
sanak példát a kötelességek teljesítésében. Munkájuk ál
landó és kiemelt nevelési feladata legyen a fiatalok hivatás- 
szeretetének kialakítása, a szocialista hazafiság és a proletár 
internacionalizmus erősítése, a szocialista erkölcs normáinak 
hirdetése és elfogadtatása, a jellembeli pozitív tulajdonsá
gok fejlesztése, az öntudatra épülő katonai rend és fegyelem 
vállalása.

14. Biztosítani kell és folyamatosan megkövetelni, hogy a szol
gálati feladatok, a szabályzatok, a parancsok, az utasítások
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végrehajtása a hivatásos, a sor- és a polgári állomány össze
hangolt, folyamatos tevékenységén keresztül még nagyobb 
hatékonysággal valósuljon meg.
Nagyobb teret kell biztosítani a szocialista versenymozga
lomban az egyéni és a kollektív vállalásoknak, kezdeménye
zéseknek. Jobban be kell vonni a fiatalok képviselőit -  ese
tenként egész közösségeket -  a célkitűzések, a feladatok 
kimunkálásába és végrehajtásába. Támogatni, segíteni kell 
a KISZ ez irányú tevékenységét. Ennek érdekében:
-  a lehetőségek szerint jobban el kell ismerni és támogatni 

a pozitív törekvéseket és kezdeményezéseket; törekedni 
kell a képességeknek megfelelő megbízatások adására;

-  fokozottabban kell irányítani és segíteni a kiváló és az 
élenjáró, a szocialista brigád címért folyó verseny szer
vezését, értékelését, a közösségek és az egyének munká
jának elbírálását. A címek odaítélésénél -  illetve az 
adományozás kezdeményezésekor -  figyelembe kell 
venni a KISZ- és a szakszervezeti szervek és szerveze
tek véleményét;

-  támogatni kell a fiatalok nevelését és pozitív cselekvését 
szolgáló, hosszabb-rövidebb időre szóló akciókat és moz
galmakat;

-  nagyobb figyelmet kell fordítani az újítások és ésszerű
sítések, a kiképzést és a szolgálatot segítő barkácsmun- 
kák készítésének, a szakköri és klubtevékenységnek az 
ösztönzésére.

15. Minden szinten biztosítani kell a határőrfiatalok társadalmi 
és közéleti tevékenységének feltételeit.
Szélesíteni kell a területi pártszervezetekbe, tanácsokba be
választott fiatalok munkájának feltételeit, segíteni kell a 
fiatal tanácstagok tevékenységét, a határőrfiatalok által 
megválasztott aktivistákat.
A parancsnokok adjanak útm utatást a közösségi élet fej
lesztésére, a kollektívák erősítésére irányuló munkához. 
Rendszeresen tájékoztassák a határőrfiatalokat, ismertessék 
a magasabbegység, az egység és az alegység előtt álló fel
adatokat, segítsék azok megértését és egységes értelmezé
sét, a végrehajtásra való jó felkészülést, a végrehajtás fe-
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gyeimét, az öntevékenység és szükséges önállóság kibonta
kozását.

16. Az értekezleteken lehetőséget kell biztosítani a fiataloknak 
észrevételeik és javaslataik megtételéhez. Jobban kell ala
pozni a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti szervek informá
cióira. A kérdésekre, javaslatokra, észrevételekre a parancs
nokok, a politikai munkások adjanak kielégítő választ, és 
tapasztalataikat jelentsék elöljáróiknak, illetve a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.

17. A határőrfiatalok számára biztosítani kell az állampolgári 
kötelességek teljesítésének és a jogok gyakorlásának felté
teleit, az érvényben levő szabályzatok szerint. Fokozott fi
gyelemmel kell megszervezni a tanácstagi és a képviselő- 
választásokon való aktív részvételüket.

18. A lehetőségeknek megfelelően -  az MNVK mozgósítási és 
hadkiegészítési csoportfőnökséggel együtt -  a szervezési 
„M” és az eü. osztály törekedjen arra, hogy a határőrséghez 
olyan fiatalokat hívjanak be, akik megfelelnek a politikai 
követelményeknek, felkészültségük, szellemi és fizikai rá
termettségük alapján alkalmasak a határőrszolgálatra.

19. Fokozott gondot kell fordítani az állomány összehangolt, 
tervszerű védelmére.

A politikai csoportfőnökség, a BM III/IV. csoportfőnökség
7. osztályának vezetőjével együttműködve intézkedjen:
-  a fiatalok pozitív tulajdonságainak fejlesztésére;
-  az imperialista fellazító politika elleni harcra, a hatásai 

elleni határozott fellépésre;
-  a veszélyeztetett környezetből bevonult fiatalokkal való 

aktív foglalkozásra;
-  a fiatalok katonai kollektívákba történő beilleszkedésé

nek segítésére, a galeriszellem kialakulásának megaka
dályozására;

-  a harckészültséget, a szolgálatot és a fegyelmet negatí
van befolyásoló szemléletek felfedésére és az ilyen ese
mények megelőzésére, az éberség és a titoktartás szabá
lyainak betartására.
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Minden magasabbegységnél, egységnél és alegységnél kiemel
ten kell foglalkozni a határőrségnél szolgálatot teljesítő fiatalok 
szociális, egészségügyi helyzetével, műveltségi színvonaluk 
emelésével, szabad idejük célszerű és hasznos eltöltésének meg
szervezésével.

20. Pályakezdőnek kell tekinteni az első beosztásba került fia
tal hivatásos (tiszt, zászlós, tiszthelyettes) és polgári állo
mányút 5 évig (akit 5 éven belül más beosztásba helyeznek, 
még változatlanul pályakezdőnek számít).
A parancsnokok és a vezetők, a politikai munkások a párt-, 
a KISZ- és a szakszervezeti szervek segítségét igényelve 
biztosítsák a pályakezdő, valamint az elsőidőszakos állo
mány gyors beilleszkedését, felkészítésüket a feladatok vég
rehajtására.
A beilleszkedés elősegítése érdekében biztosítani kell a szol
gálati beosztással és munkakörrel járó teendők begyakorlá
sát, a célravezető munkamódszerek elsajátítását, a rendsze
res önművelés lehetőségét, a katonai vezetéselmélet és a 
pedagógia, valamint a gyakorlott szakma alapvető kérdései
nek megismerését, az országos és a magasabbegység pa
rancsnokságok szervei által kiadott program szerint.
Fokozottan figyelemmel kell kísérni a fiatal tisztek, zászló
sok, tiszthelyettesek és polgári alkalmazottak munkáját, a 
velük való foglalkozást az első rendfokozatba történő előlép
tetésüktől és munkába állásuktól számított 5 évig.
A tisztesképzésen kiváló eredményt elért fiatalokat egyéni 
elbírálás alapján tizedessé, az egyetemet, főiskolát végzette
ket pedig kiváló vizsgaeredményük alapján szakaszvezetővé 
lehet előléptetni.

21. A pályakezdés szociális gondjainak csökkentése érdekében 
körültekintőbb, figyelmes segítséget és a rendelkezésre álló 
lehetőségek szerint családalapítási előleget kell biztosítani 
a fiatalok otthonteremtéséhez.

22. A rendelkezésre álló pihentetési, üdültetési keretek elosz
tásánál figyelembe kell venni a fiatal tisztek, zászlósok, 
tiszthelyettesek és polgári állományúak igényeit is.

III.
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A BM Határőrség költségvetése terhére évente -  maga- 
sabbegységenként -  1- 1 kiválóan dogozó fiatal hiva
tásos vagy polgári állományút külföldi jutalomutazásban 
kell részesíteni, elsősorban a Szovjetunióba.
A BM Határőrség politikai csoportfőnöke -  az illetékes 
szervekkel -  mérje fel a további lehetőségeket és kezdemé
nyezze, hogy a KISZ-bizottságok javaslatára az arra érde
mes fiatalok jutalomutazásban vehessenek részt.

23. A BM Határőrség egészségügyi osztálya, a magasabbegy- 
ségek orvosai folyamatosan tanulmányozzák az állomány
-  ezen belül a fiatalok -  egészségügyi helyzetét. Tegye
nek javaslatot, illetve intézkedjenek az egészséges életmód 
biztosítására, az egészségügyi megelőzés, kezelés és utógon
dozás javítására.

A fiatalok egészséges életmódra nevelését minden szinten 
megkülönböztetetten kell végezni. Az országos egészségügyi 
propagandához kapcsolódva szemléltetőanyagok felhaszná
lásával is fokozni kell az egészségügyi felvilágosító munkát 
az italozás, a dohányzás és más káros szokások és szenve
délyek ellen.
Fordítsanak figyelmet a balesetek megelőzésére. Az illeté
kes szakszervezeti szervekkel együttesen intézkedni kell a 
balesetvédelmi szabályok betartására. Gondoskodni kell a 
munkát végzők védőfelszereléssel, védőitallal való ellátá
sáról.

24. Biztosítani kell az elhelyezési és a készenléti, szolgálati la
káskörülmények további javítását, a fűtés, melegvízellátás 
korszerűsítését: a pihenés zavartalanságát, a szabad idő mind 
kulturáltabb körülmények közötti eltöltését.

25. A szolgálati érdekek figyelembevételével folyamatosan 
vizsgálni kell a fiatalok napi megterhelésének, szolgálatba 
vezénylése rendjének korszerűsítésével kapcsolatos további 
lehetőségeket.

26. Meg kell szervezni a kiemelkedő hősi helytállást tanúsító, 
a szolgálatban és a munkában élenjáró, kitüntetett, kiváló 
és élenjáró címet elért fiatalok népszerűsítését. A helytál
lásról az érvényben levő intézkedések szerint és módon a
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családokat és a bevonulás előtti munkahelyeket értesíteni 
kell.

27. A sorállományúakkal való foglalkozás során megfelelő kap
csolatot kell kialakítani közvetlen hozzátartozóikkal.

28. Kiemelt figyelmet kell fordítani a parancsnoki beosztásban 
dolgozó sorállományúak munkájára, biztosítva, hogy mara
déktalanul betartsák a törvényekben, a szabályzatokban elő
írtakat.
A beosztottakkal való bánásmódban -  a humanizmussal 
összhangban -  erősíteni kell a határozottságot, valamint az 
emberi önérzetet tiszteletben tartó magatartást.
A tisztesképzésen el kell érni a mintaszerű katonai rend és 
fegyelem megteremtését. Biztosítsák a tiszteseknek a szol
gálati beosztásukkal járó kötelezettségek és jogok gyakorlá
sának feltételeit.

29. Bátrabban és változatos módon kell elismerni a sorállomány 
által végzett jó munkát, különösen eltávozás, összevont sza
badnap, jutalomszabadság adományozásával.
Gondoskodni kell arról, hogy a családos és távol lakó fiata
lok munkájuk, magatartásuk alapján megkülönböztetetten 
részesüljenek a kedvezményekben.
A szabályzatban biztosított szabadság tervezésénél a lehető
ségek szerint figyelembe kell venni a fiatalok igényeit is.

30. A leszerelő fiatalok szolgálati idejük alatt végzett munká
ját el kell ismerni. A parancsnokok -  a BM Határőrség 
szervezési „M” osztálya útján -  tegyenek javaslatot a ka
tonaidejük alatt több határsértőt elfogó, nagy értékű csem
pészárut felfedő, objektumőrzésben és építésben példásan 
helytálló, bátor magatartást tanúsító leszerelő fiatalok 
belügyminiszteri kitüntetésre, illetve számukra kiváló ha- 
tárőr-jelvény adományozására. A kitüntetéseket ünnepé
lyes személyiállomány-gyűlésen kell átadni. A kitüntetette
ket a belügyminiszter elvtárs utasítása szerint pénzjutalom
ban és a BM Határőrség kiváló katonája címért járó ju tta
tásokban kell részesíteni.

31. A HM és BM együttes parancsának megfelelően a rászoruló 
leszerelő fiatalokat egyszeri segélyben kell részesíteni. A
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jogosultságot eldöntő bizottság munkájába be kell vonni a 
magasabbegység KISZ-bizottságának a titkárát.

32. Segíteni kell a leszerelők felvételét a határőrséghez, a rend
őrséghez, a honvédséghez és más fegyveres szervekhez, to
vábbá elhelyezkedésüket, különösen azokét, akik bevonulá
suk előtt nem dolgoztak.

A leszerelő fiataloknak a határőrségnél töltött szolgálati 
idő emlékére emléktárgyat kell adományozni, a kiválóan 
dolgozókat be kell jegyezni a magasabbegység dicsőség
könyvébe.

33. Az MSZMP KB nőpolitikái határozatának megfelelően a 
parancsnokok, a vezetők, a politikai és a személyügyi szer
vek, a szakszervezeti és a KISZ-szervekkel együtt, foko
zottan kísérjék figyelemmel a határőrségnél dolgozó nők 
helyzetét, munka- és életkörülményeiket, tegyenek haté
kony intézkedéseket problémáik megoldására.

A szolgálati érdekek elsődlegességének alapján a fiatal nők 
részére biztosítani kell a tanulási, továbbtanulási lehetősé
get, az érvényben levő jogszabályok szerint. A fiatal nőket 
aktívabban kell bevonni a társadalmi és a közéletbe, bizto
sítva az ehhez szükséges feltételeket.

A nődolgozókat folyamatosan segíteni kell feladataik ellá
tásában. Az átlagon felül jól dolgozókat részesítsék anyagi 
és erkölcsi elismerésben.

A gyermekgondozási segélyben részesülő fiatal anyákat se
gítsék gondjaik, problémáik megoldásában. Biztosítani kell, 
hogy az esedékes illetményemelést, előléptetést megkapják 
és a lehetőség szerint eredeti beosztásukba térjenek vissza. 
Segíteni kell a kisgyermekes anyákat gyermekük bölcsődei, 
óvodai elhelyezésében, részesítsék őket, a jogszabályokban 
előírt munkaidő-kedvezményben. Szolgálati beosztásukat 
korlátozott mértékben, a velük való konzultálás alapján kell 
tervezni.

34. Pártunk Központi Bizottsága közművelődési határozatának, 
valamint a végrehajtását szabályozó törvényeknek, rende
leteknek és parancsoknak megfelelően sokoldalúan, az 
életkori sajátosságokat is figyelembe véve kell végezni a
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fiatalok esztétikai nevelését, a szabad idő hasznos és kultu
rált eltöltésének megszervezését.
Szemléletben és a gyakorlatban érvényt kell szerezni an
nak, hogy:
-  a közművelődési tevékenységet szabályozó parancsok, 

intézkedések megvalósuljanak;
-  a közművelődési tevékenység segítse elő és biztosítsa az 

aktív pihenés és szórakozás feltételeit, a határőrfiatalok 
szellemi és fizikai felfrissülését; ugyanakkor segítse mű
vészeti és esztétikai ismereteik, ízlésük fejlődését, a 
testkultúra és a fizikai állóképesség növekedését;

-  a közművelődési tevékenység tartalm a legyen összhang
ban a politikai, a katonai nevelés, a szolgálatellátás fel
adataival.

35. A rendelkezésre álló lehetőségek szerint folyamatosan biz
tosítani kell a szabad idő hasznos eltöltéséhez szükséges kul
turális és sportanyagokat, felszereléseket. Ennek megóvásá
ban, bővítésében jobban kell igényelni a fiatalok aktív, ön
tevékeny, a szabad időben önkéntesen, térítés ellenében vég
zett társadalmi munkáját.

36. Javítani és évenként értékelni kell az ifjúsági klubok tar
talmi munkáját. Az értékelést, a címek adományozására vo
natkozó javaslatokat -  a KISZ-szervezetek véleményének 
figyelembevételével -  a politikai szerveknek kell felter
jeszteniük.

37. Erkölcsileg és anyagilag támogatni kell az öntevékeny mű
vészeti munkát. Biztosítani kell a helyi kisegyüttesek, kul
turális csoportok alakítását. Ahol erre lehetőség van, a ha
tárterületi fiatalokkal együttműködve szorgalmazni kell 
irodalmi színpadok megalakítását és működtetését. Irányí
tásukra szakember szerződtethető.
Szorgalmazni kell a képző- és iparművészeti, az irodalmi és 
a barkácsszakkörök alakítását. Segíteni kell a tehetséges 
fiatalokat.

Ösztönözni kell a hivatásos és az amatőr művészeket, hogy a 
határőr élettel kapcsolatos témákat dolgozzák fel. Elsősorban 
e műveket kell megvásárolni, a szabályoknak megfelelően.
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Intézkedni kell a magasabbegységeknél, egységeknél, eset
legesen az alegységeknél működő zenekarok határterületen 
történő felléptetésére, a szocialista kultúrának megfelelő 
műsorprogramjaik biztosítására.

38. Szoros kapcsolatot kell kialakítani a működési terület ta
nácsi közművelődési szerveivel, a könyvtárakkal, a klubok
kal, a művelődési és a sportintézményekkel. Biztosítani kell, 
hogy ezeket a határőrfiatalok rendszeresen látogathassák, 
és munkájukban aktívan részt vehessenek. Az eddigieknél 
gyakrabban kell meghívni külső előadókat, a vonatkozó sza
bályok szerinti díjazással.

39. Biztosítani és segíteni kell, hogy a határőrfiatalok megis
merjék szolgálati helyük és közvetlen környezetük neveze
tességeit, a nemzetiségi lakosság kultúráját, a környezet jel
legzetes tájait. Gondoskodni kell kirándulásokról, kedvez
ményes utazási lehetőségekről, ezekhez a meghatározott ke
retek között, szükség szerint gépjárművek is igénybe ve
hetők.

40. Az állomány fizikai állóképességének növelésében a katonai 
sport követelményeinek teljesítését kell első helyre állítani. 
Emellett intézkedni kell a tömegsport további szélesítésére.
A parancsnokok, a politikai szervek a tömegsportot a BM 
Határőrség TSB-programja, a sportnaptári terv és a helyi 
lehetőségek kihasználásával, a testnevelési és sportbizottsá
gokkal és az illetékes KISZ-bizottságokkal együttesen ter
vezzék, szervezzék.
A jövőben még jobban ki kell használni a működési terüle
ten levő sportlétesítményeket a tömegversenyek tervezésé
re és lebonyolítására. A szolgálati érdekek figyelembevéte
lével a jövőben is biztosítani kell a területi, elsősorban a 
Dózsa-sportkörökben a határőrfiatalok rendszeres sportolási 
lehetőségét.
A magasabbegységeknél változatlanul szervezni kell az al
egységeket is mozgósító sportversenyeket. A parancsnokok 
a kiemelkedő eredményeket elérőket díjazzák és jutalmaz
zák.
A helyi lehetőségek kihasználásával folytatni kell a torna
kertek, a sportpályák, a kondicionálótermek és egyéb más
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sportlétesítmények építését, kialakítását. Ahol lehetőség 
van rá és indokolt, a határterületi fiatalok számára lehető
vé kell tenni a létesítmények használatát.
Fordítsanak mindenütt megkülönböztetett figyelmet a fizi
kai erőnlétet elősegítő honvédelmi és önvédelmi sportágak 
(kéttusa, háromtusa) oktatására.

IV.

A területi párt-, KISZ- és állami szervekkel, az iskolák, az in
tézmények vezetőivel együttműködésben hatékonyan kell meg
valósítani a honvédelmi nevelőmunka feladatait, az ifjú- és ú t
törőgárdisták képzését, nevelését.

41. A BM Határőrség politikai csoportfőnöksége hatékonyan 
vegyen részt az Ifjú és Úttörőgárda országos parancsnok
sága munkájában, az Ifjú és Úttörőgárda határterületi 
határőr-szakalegységei szervezésében, működtetésében, se
gítésében és patronálásában.
A magasabbegységek parancsnokai folyamatosan jelöljenek 
ki összekötőket az Ifjú és Úttörőgárda megyei parancs
nokságaiba a honvédelmi nevelőmunka segítésére, irányí
tására. A politikai osztályok útján biztosítsák a felkészíté
süket, folyamatos beszámoltatásukat a végzett munkáról.
Biztosítsanak az Ifjú és Úttörőgárda határőr-szakalegy
ségei képzéséhez hivatásos, illetve sorállományú aktivistá
kat. A képzést, az ifjúgárdisták határőrizeti feladatok vég
rehajtásába való bevonását a belügyminiszter vonatkozó 
utasítása szerint végezzék.

42. A parancsnokok, a szervek vezetői minden esetben biztosít
sanak a területi szervekben végzendő munkára időt, gon
doskodjanak ennek személyi, tárgyi és anyagi feltételeiről.
Segíteni kell a KISZ és az úttörőszövetség helyi és országos 
akcióit, rendezvényeit, azokon lehetőleg részt kell venni.

43. Az Ifjú Gárda országos és határterületi megyei parancsnok
ságaival, a Magyar Úttörők Szövetsége országos elnökségé
vel koordinálva rendszeresen meg kell tartani a határőr If
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jú Gárda-parancsnokok vezetőképző táborát, az Ifjú Gárda
raj versenyeket, a határőr-úttörőszakalegységek országos 
szemléjét, illetve találkozóját.

V.

A párt ifjúságpolitikájának megvalósulásában, az ifjúsági tör
vény végrehajtásában az ifjúság nevelésére hivatott szervek 
között a határőrségnél működő KISZ-szervezetekre fontos sze
rep hárul. Tevékenységük szerves része a határőrfiatalok köré
ben folyó nevelőmunkának, a határőrszolgálatra való felkészí
tésnek, pihenésük, szórakozásuk, művelődésük megszervezésé
nek. Az ifjúságról szóló törvény, illetve a 23. sz. belügyminisz
teri parancs, az 1/1980. sz. belügyminiszteri állásfoglalás a ha
tárőrség életében is újabb lehetőségeket és feladatokat tár fel 
a KISZ-szervezetek számára, gazdagítja a fiatalok javára vég
zett együttes cselekvés formáit és módszereit.

44. A KISZ-szervezetei és funkcionáriusai az ifjúsági törvény
ben és a belügyminiszteri parancsban foglaltak valóra vál
tása érdekében valamennyi határőrfiatal képviseletében 
végzik mozgalmi tevékenységüket, amelynek során jogo
sultak:

-  megfelelő szinten képviselni a határőrfiatalokat a kato
nai, a párt- és a politikai szervek, szervezetek előtt;

-  kezdeményezni a határőrfiatalok szolgálati, ellátási, mű
velődési, sportolási és szociális körülményeinek javí
tását;

-  feltárni a határőrfiatalok, a kollektívák életét befolyá
soló negatív tényezőket, a fejlődést gátló gondokat, a 
törvények, a szabályzatok, a határozatok előírásainak 
megsértését és fellépni azok ellen.

45. A Magyar Népköztársaság belügyminisztere személyügyi 
helyettesének vonatkozó irányelve alapján a parancsnokok, 
a politikai munkások és a személyzeti szervek biztosítsák a 
KISZ-szervezetek egyetértési és véleményezési jogát az 
alábbiak szerint.
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A KISZ-szervezetek egyetértési joga kiterjed:
-  az ifjúsági klubok vezetőinek megbízására;
-  a KISZ választott tisztségviselőinek alacsonyabb vagy 

magasabb beosztásba helyezésére, szolgálati, illetve 
munkaviszonyának megszüntetésére, fegyelmi eljárás 
megindítására.

A KISZ-szervezetek véleményezési joga kiterjed valameny- 
nyi 30 éven aluli fiatal:
-  illetményének megállapítására (beleértve a kezdő illet

ményt is) és minden illetménymódosításra;
-  kitüntetésére, jutalmazására, jutalomszabadság adomá

nyozására (kivéve a szolgálati idő, illetve törzsgárdatag- 
ság után járó kitüntetést és jutalomszabadságot);

-  közép- és felsőfokú iskolába történő beiskolázására, tar- 
tósabb külföldi tanulmányút odaítélésére;

-  fegyelmi eljárás megindítására;
-  vezető személyi ügyeire;
-  a többségében vagy nagyobb számban fiatal beosztottak

kal közvelenül együtt dolgozó vezetők káderutánpótlási 
tervbe történő felvételére és törlésére, kinevezésére, fel
mentésére, áthelyezésére, minősítésére, miniszteri és ma
gasabb szintű kitüntetésre való felterjesztésre, ha az ille
tékes pártszerv a KISZ véleményezési jogát erre kiter
jeszti (nagyobb számú fiatal beosztottal rendelkező a ve
zető akkor, ha alárendeltségében -  állományviszonyra 
tekintet nélkül -  legalább tíz 30 éven aluli dolgozik, 
illetve ha beosztottainak több mint fele, de legalább 5 
fő 30 évnél fiatalabb);

-  a fiataloknak a káderutánpótlási, utánpótlási és képzési 
tervekbe történő felvételére, illetve ebből törlésére.

46. A KISZ-szervezet egyetértési és véleményezési jogát az il
letékes KISZ-bizottság által kiadott egyetértési, véleménye
zési hatásköri lista, jegyzék alapján az ebben meghatározott 
KISZ-szervezet, illetve tisztségviselő gyakorolja.
A KISZ-szervezet egyetértését, véleményét a párthatás
kör gyakorlásához hasonlóan és annak megfelelő esetekben 
írásban kell rögzíteni.
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47. A szocialista versenymozgalomban az egyének és a kollek
tívák felülbírálásakor az illetékes KISZ-szerv és szakszer
vezet véleményét ki kell kérni és figyelembe kell venni.

48. Az egyszemélyi vezetők kötelesek biztosítani a KISZ szer
veinek, szervezeteinek, választott vezetőinek és aktivistái
nak a munkájuk elvégzéséhez szükséges személyi, anyagi, 
tárgyi és technikai feltételeket.

49. Az országos parancsnokság szervei, a parancsnokok és a 
politikai szervek a személyi állomány nevelésében és moz
gósításában az eddigieknél jobban igényeljék és segítsék a 
KISZ-szervezetek munkáját. Bátorítsák a KlSZ-szerveze- 
teket az alegységek, egységek, magasabbegységek életét be
folyásoló negatív tényezők, az előrehaladást gátló gondok 
feltárásában. Segítsék elő, hogy a feladatok eredményes 
megoldása közben fokozódjék a KISZ-szervezetek befolyása 
a fiatalok magatartására, munkájára.

50. A parancsnokok, a vezetők és a politikai munkások rend
szeresen tanácskozzanak a KISZ-bizottságokkal, -vezetősé
gekkel, illetve azok titkáraival:
-  a határőrfiatalok öntevékeny kezdeményezéseiről, moz

galmairól és az azok elbírálását érintő kérdésekről;
-  az egyes emberek, alegységek helyzetének, helytállásá

nak megítéléséről;
-  a kollektívák helyzetéről, a közösségi légkörről, az em

berek közti viszony, az emberekkel való foglalkozás kér
déseiről;

-  a határőrfiatalok szociális ellátottságának helyzetéről;
-  a KISZ-vezetőségek, -titkárok, KISZ-csoportbizalmiak 

tevékenységének lehetőségeiről, hatáskörükről, a KISZ- 
munka feltételeiről, a KISZ-vezetők elismerésével, elma
rasztalásával, mozgatásával kapcsolatos kérdésekről.

Ezek mellett a határőrfiatalokat érintő valamennyi kérdést 
tárgyalják meg a KISZ-szervezettel, KISZ-vezetőkkel, igé
nyeljék az ifjúsági szervezet véleményét, javaslatait és eze
ket a döntéseknél hasznosítsák.

51. A parancsnokok a KISZ-szervek és -szervezetek titkárait 
hívják meg a vezetői értekezletre.
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52. Az MSZMP ifjúságpolitikájának megvalósításáért, az ifjú
sági törvény, a belügyminiszter 23/1972. sz. parancsa, az 
1/1980. sz. állásfoglalása és jelen intézkedésem végrehajtá
sáért a határőrségnél saját területükön az országos parancs
nokság szervei, a parancsnokok, a törzsek és a politikai szer
vek felelősek, amelyek a végrehajtást szükség szerint, de 
legalább kétévenként vezetői értekezleteken értékeljék.

53. A jövőben az országos parancsnokság szervei, a parancsno
kok, a politikai munkások még tervszerűbben, rendszere
sebben és széleskörűbben végezzék és vizsgálják a határőr
fiatalok felkészítését a haza, az állam- és a közbiztonság vé
delmére, a határőrizeti szolgálatra.

Elemezzék, értékeljék a fiatalok szocialista nevelésének, a 
szolgálatban való helytállásuknak az állapotát, fegyelmük, 
művelődésük, kulturálódásuk, sportolásuk színvonalát és ta
pasztalataikról a beszámoló jelentések rendjében meghatá
rozottak szerint adjanak számot. Az országos parancsnokság 
szervei időnként terjesszenek átfogó jelentést a határőrbi
zottság elé.

A parancsnokok, vezetők munkájának értékelésében fontos 
mércének kell tekinteni az ifjúságpolitikai tevékenységet.

54. A határőrfiatalok nevelését, kötelességeiket és jogaikat, kö
zösségi életüket, ellátottságukat és a róluk való gondosko
dást érintő előterjesztések kidolgozását, a megoldásukra irá
nyuló intézkedések előkészítését, az ifjúságpolitikai kérdé
sekkel való átfogó foglalkozást az országos parancsnokság 
szerveinél a BM Határőrség politikai csoportfőnöke hangol
ja össze.

55. A BM Határőrség országos parancsnoksága szerveinek veze
tői, a magasabbegységek parancsnokai, politikai osztályai
nak vezetői dolgozzák fel az intézkedésben foglaltakat, és 
hatáskörükben juttassák érvényre azokat a napi munka fo
lyamatában.

56. Az ifjúsági törvény értelmében a határőrségnél fiatalnak 
kell tekinteni a teljes sorállományt és a 30. életévét be nem 
töltött hivatásos és polgári állományút, fiatal házasnak kell

VI.
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tekinteni azt a hivatásos, sor- és polgári állományút, aki elő
ször köt házasságot, illetve 35 éves életkornál nem idősebb.

Jelen intézkedésemet a határőrség hivatásos és polgári állomá
nyával teljes terjedelemben ismertetni kell. A sorállománnyal 
a vonatkozó mértékben, első alkalommal bevonulásuk után a 
kiképzőbázisokon és folyamatosan kell ismertetni.

Intézkedésem kiadásával egyidejűleg visszavonom a 01/1973. 
számú utasítást.

Kérem a BM Határőrség párt-, KISZ- és szakszervezeti szerveit, 
hogy az intézkedésemben foglaltak megvalósításához nyújtsa
nak segítséget.

TÓTH IMRE s. k„
vezérőrnagy, 

a BM H atárőrség országos 
parancsnoka

Készült: 1150 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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