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A honvédelemről, az állam- és közbiztonság védelméről, az ál
lamhatár őrizetéről szóló jogszabályok, a Honvédelmi Bizottság 
határozatai, a Belügyminisztérium Tanulmányi Munka Szabály
zata alapján a Határőrség személyi állománya kiképzésének, to
vábbképzésének tervezésére, szervezésére, irányítására, végre
hajtására, valamint ellenőrzésére az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m :

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az országos parancsnokságon és a csapatoknál a hivatásos 
és polgári állomány továbbképzését, a csapatoknál a kikép
zést az alapszabályzatokban, valamint ezen intézkedésben 
meghatározott rend és a sorállományra vonatkozó összköve
telményi programokban előírt feladatok és követelmények 
szerint szervezzék és hajtsák végre.

2. Az intézkedésben foglalt általános elvek megvalósítására és 
a konkrét feladatok végrehajtására a kiképzést, továbbkép
zést irányító felső- (országos parancsnokság) és középfokú 
(magasabbegység-parancsnokságok) szervek vezetői 1981. no
vember 1-től a sorállomány kiképzését és felkészítését, a 
hivatásos és polgári állomány továbbképzését ezen intézke
désben meghatározottak szerint hajtsák végre.

3. Az oktatás, a nevelés fő feladata, hogy a személyi állományt 
differenciáltan felkészítse:
a) pártunk politikájának érvényre juttatására, az államha

tár békében és rendkívüli viszonyok közötti őrzésére, a 
határforgalom ellenőrzésére, a határrend fenntartására, a 
határőrizet új módszereinek alkalmazására; a harcké
szültség állandó, magas szinten tartására, az egyik határ
őrizeti módról a másikra való gyors áttérésre, a határőri
zeti tevékenységekre, az objektumőrzésre, a rendőri-, 
karhatalmi- és fegyveres biztosítási, valamint szakfelada
tokra;

b) a határőrizeti alapelvek gyakorlati megvalósítására, kor
szerűsítésére, a határőrizet erői-eszközei hatékonyabb al-
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kalmazására, a pártpolitikai munka végzésére, az állam- 
és közbiztonság védelmét szolgáló feladatok ellátására, a 
korszerű csapatvezetési elvek, módszerek elsajátítására, a 
vezetés eszközeinek megismerésére, alkalmazására, az 
újonnan megjelent jogszabályok érvényre juttatására, a 
rendszeresített és rendszeresítésre kerülő fegyverzet 
eredményesebb használatára;

c) a kiképzés katona-pedagógiai elveinek szélesebb körű al
kalmazására. A hivatástudat, a politikai meggyőződöttség, 
az erkölcsi-politikai állapot szilárdítására, az általános ka
tonai rend és szabályzat szerinti élet fenntartására, a 
rendkívüli események megelőzésére, a honvédelmi tör
vényből adódó állampolgári feladataik teljesítésére.

4. Minden szinten biztosítani, hogy a napi élet, az általános 
katonai rend és szabályzat szerinti élet pozitívan formálja a 
személyi állomány erkölcsi-jellembeli tulajdonságait, segítse 
elő a szocialista embertípus kialakítását. Valamennyi kikép
zési feladat végrehajtásánál alapvető követelmény a gya
korlatiasság.

5. A személyi állomány katonai-határőrizeti és szakjellegű fel
készítésének irányítását a BM Határőrség törzsfőnökének 
(törzsfőnök-helyettesének) felügyelete alatt a harckiképzési 
osztály végezze. A felkészítés hatékonyságának és szaksze
rűségének érdekében a kiképzési, továbbképzési programok 
szakanyagának összeállítását, a szakmai kiképzések, tovább
képzések tervezését, szervezését, a feladatok végrehajtásá
nak ellenőrzését az országos parancsnokság szakosztályaival 
összehangoltan hajtsa végre. A szükséges koordinációkat a 
harckiképzési osztályvezető biztosítsa.

6. A kiképzésért felelősök és azt végrehajtók minden sorkato
nát részesítsenek alapkiképzésben, szakbeosztásának megfe
lelő szakkiképzésben, illetve tisztesképzésben. A bevonulás
sal és a leszereléssel, valamint a kiképzéssel kapcsolatos 
egyéb időpontokat, létszámot stb. külön intézkedések tartal
mazzák.

7. Az új harci-technikai, kiképzési, oktatástechnikai eszközök, 
eljárások figyelembevételével a sorállomány összkövetelmé
nyi programjait a harckiképzési osztály a szakosztályok be
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vonásával a szükséges mértékben folyamatosan korszerűsít
se és adja ki a csapatoknak végrehajtásra.

8. A kiképzőbázisokon folyó képzés előre nem látható okok miatt 
(pl. határőrizeti, karhatalmi, fegyveres biztosítási feladatok
ba való bevonás, elemi csapás elhárítása, illetve következmé
nyeinek felszámolása) történő megszakítása, elmaradása ese
tén, ha nincs mód a feladatok tartalék időben való teljesíté
sére a rendkívüli igénybevétel időtartamának arányában a 
kiképzési feladatok csökkentését vagy elhagyását a BM Ha
tárőrség törzsfőnöke (törzsfőnök-helyettese) engedélyezheti. 
A fentiek figyelembe vételével a módosításokat úgy végez
zék el, hogy a harckészültség szempontjából fontos foglalko
zások, lő- és rendszergyakorlatok végrehajtásra kerüljenek.

9. A kiképzőbázis állománya felkészültségének megfelelő ha
tárőrizeti (zárási, kutatási), karhatalmi feladatra vehető 
igénybe. Az első időszakos állomány eskütétel előtti igény- 
bevételét (indokolt esetben) a magasabbegység-parancsnok 
kérésére a BM Határőrség törzsfőnöke engedélyezi. Az első 
időszakos állomány ügyeleti szolgálatba eskütétel után, őr
szolgálatba az alapkiképzés befejezésétől vezényelhető.

10. Az alapkiképzés befejezésével engedélyezem, hogy egy sza
kasz erőt (jelentési kötelezettséggel) a magasabbegység-pa
rancsnokok (ahol két kerület állománya kerül kiképzésre 
mindkét parancsnok) razziában (zárás, kutatás) engedély nél
kül igénybe vehetnek. Egy szakaszt meghaladó erő igénybe
vételét a BM Határőrség törzsfőnöke engedélyezi.

11. A parancsnokok folyamatosan biztosítsák a testnevelő- és 
sportszakemberek képzését, továbbképzését és a társadalmi 
aktívák működtetését. Segítsék a testnevelési és sportmoz
galom előrehaladását a katonai testnevelés kiszélesítésével, 
a személyi állomány alap- és középszintű versenyeken való 
részvétele növelésével, valamint a tömegsportrendezvények
kel.

12. Minden parancsnok rendszeresen és folyamatosan intézked
jen: a rendkívüli események, a balesetek megelőzésére, a 
foglalkozások, valamint a sport, a harci-technikai eszközök, 
a kiképzési objektumok, segédeszközök használata, a szolgá
lati állatok alkalmazása során betartandó biztonsági rend
szabályokra.
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13. A foglalkozásvezetők az egyes kiképzési ágak, tárgykörök el
méleti ismereteinek oktatása során, illetve a gyakorlati fog
lalkozások megkezdése előtt tanítsák meg az alárendelteket 
a vonatkozó biztonsági rendszabályokra és gyakoroltassák be 
a balesetmentes tevékenységhez szükséges alapvető fogáso
kat. Személyesen ellenőrizzék az alkalmazásra kerülő fegy
verzet, harci-technikai felszerelés, sugárzó, mérgező, robba
nó- és pirotechnikai anyag, lőszer- és egyéb segédeszközök 
balesetmentes felhasználhatóságát, alkalmazhatóságát.
Tilos az alárendeltek részére olyan feladatot adni, amelyre 
nincsenek kiképezve, illetve amelynek biztonságos végrehaj
tásához a személyi, tárgyi feltételek hiányoznak.

14. Az állomány kiképzési, továbbképzési foglalkozásainak ve
zetésével jól felkészült, az adott szakterületet jól ismerő 
személyeket bízzanak meg. Esetenként külső szakelőadók is 
igénybe vehetők. A magasabbegység, egység alegység gya
korlatokat az általános katonai módszertani elvek alapján ve
zessék le. Összevonásokról, gyakorlatokról, lövészetekről tá
volmaradást kivételes esetekben (határőrizeti, karhatalmi fel
adat, temetés, esküvő) a helyetteseim, valamint a magasabb
egység-parancsnokok engedélyezhetnek. A távollevőket kö
telezzék más csoportok továbbképzésén való részvételre.

15. Az országos parancsnokságon a foglalkozások anyagait, a 
gyakorlatok terveit — a törzsvezetési, a parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlatok anyagainak kivételével — az illetékes 
országos parancsnok-helyettesek; a magasabbegységeknél az 
összevonások tervét, azok anyagát, a gyakorlatok okmányait 
a magasabbegység-parancsnokok a levezetés előtt 10 nappal 
hagyják jóvá.

16. Az általam jóváhagyott összevonások tervét (napirendjét) a 
BM Határőrség törzsfőnöke tájékoztatás céljából küldje meg 
a BM IV/II. csoportfőnöknek.

17. A foglalkozásvezetők — minden szinten — a korábban ké
szített foglalkozási terveket (anyagokat) — a szükséges ki
egészítéssel, módosítással — ismételt jóváhagyás nélkül 
használhatják, amennyiben azok az általános elveknek és az 
érvényben levő szabályzatok, rendelkezések előírásainak 
megfelelnek.
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18. A BM Határőrség törzsfőnöke a BM IV/II. csoportfőnökkel, 
a személyzeti osztályvezetővel — a hivatásos állomány is
koláztatási tervének megfelelően — a periodikus és a spe
ciális továbbképzés tervét évenként pontosítsa.

19. A BM Határőrség politikai csoportfőnöke az elmúlt évek ta
pasztalatai alapján intézkedjen: a hivatásos és a polgári ál
lomány marxista—leninista képzésére, továbbképzésére, a 
sorállomány politikai oktatására, a politikai nevelőmunka 
szervezésére, irányítására, végzésére és ellenőrzésére; a hi
vatásos állomány pedagógiai, pszichológiai továbbképzésére; 
az elhárító osztályvezetővel koordinálva a személyi állomány 
valamennyi kategóriájának állambiztonsági oktatására.

20. A BM Határőrség pénzügyi-anyagi főnöke: gondoskodjon a 
kiképzés elhelyezési, tárgyi feltételeinek folyamatos korsze
rűsítéséről; a harckiképzési-, valamint az agitációs propa
ganda- és kultúr osztályvezetők javaslata alapján az oktatás- 
technikai, kiképzési segédeszközök, berendezések állandó 
fejlesztéséről, javításáról, pótlásáról; az állomány életkörül
ményeinek folyamatos javításáról; a testnevelési és sportlé
tesítmények karbantartásáról és fejlesztéséről.

21. A magasabbegység-parancsnokok biztosítsák a kiképzőbázi
sok, objektumok — gyakorlóterek, lőterek — tervszerű fej
lesztését, a korszerű oktatási eszközök és módszerek mind 
szélesebb körű alkalmazását.

II.
A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, A HIVATÁSOS- 

ÉS POLGÁRI ÁLLOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉSE

A hivatásos állomány képzése
22. A tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek tanintézeti képzése az 

utánpótlási és káderképzési tervek alapján a BM Határőrség 
Országos Parancsnokság szakirányításával és felügyeletével 
kerüljön végrehajtásra.

23. Zászlós- és tiszthelyettes képzés folyik a Vörös Csillag Ér
demrenddel kitüntetett BM Kun Béla Zászlósképző Iskola
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nappali és levelező szakán, valamint a különböző HM tiszt
helyettesképző bázisokon egyéves levelező rendszerű képzés 
keretében.

24. Tisztképzés a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Zalka Má
té Katonai Műszaki Főiskolán, Rendőrtiszti Főiskolán, a 
Szovjetunió Határőrtiszti Főiskoláján és más speciális felső- 
oktatási intézményekben történik.
A Szovjetunió Határőrtiszti Főiskolájára vezénylésre kerülő 
hallgatók alapkiképzését egy hónap időtartamban (július, 
augusztus hónapban megosztva) a BM Határőrezred hajtsa 
végre. A személyzeti osztályvezető a határőrezred parancs
nokával évente pontosítsa az időpontokat, a parancsnoki és 
a hallgatói állomány összetételét.

25. Felsőfokú tisztképzés a Vörös Zászló Érdemrenddel kitünte
tett Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, a Szovjetunió kato
nai és politikai akadémiáin, az MSZMP Politikai Főiskoláján, 
az SZKP Társadalomtudományi Akadémiáján, a Moszkvai 
terület Politikai Főiskoláján, továbbá a magyar polgári egye
temeken kerül végrehajtásra.

A hivatásos és polgári állomány továbbképzése
26. A szervezett továbbképzés egyik formája az ötévenként is

métlődő tanfolyamszerű továbbképzés. A tanfolyamokon 
dolgozzák fel a határőrség feladataiban, a vezetésben, a párt- 
politikai nevelőmunkában, a végrehajtás módszereiben be
állt változásokat, a határőrizetet, a határforgalom ellenőr
zést, a határrendet, a különböző szakterületeket érintő gya
korlati tapasztalatokat. A tanfolyamokra az állomány beis
kolázását a személyzeti osztály, a tanfolyamok tematikájá
nak kidolgozását a harckiképzési osztály az illetékes szak
osztályokkal és a tanintézetekkel koordinálva folyamatosan 
végezze.

Tanfolyamszerű továbbképzés csoportosítása és szervei
a) A Szovjetunió Állambiztonsági Bizottság öthónapos ha

tárőrparancsnoki vezető továbbképző tanfolyamán:
— az országos parancsnokság osztály-, alosztály-, cso

portvezetői, kiemelt főelőadók, MSZMP Hőr. PB mun
katársai,
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— a magasabbegység-parancsnokok és helyetteseik, al
osztályvezetők,

— kiképzőbázis-parancsnokok és helyetteseik,
— az utánpótlási tervben magasabb beosztásba tervezett 

(felsőfokú végzettséggel rendelkező) tisztek.
b) az MSZMP Politikai Főiskola tízhetes vezetőképző tan

folyamán:
— a Határőrség Országos Parancsnokság Politikai Cso

portfőnökségének osztályvezetői,
— a magasabbegységek PB titkárai,

c) a Szovjetunió Állambiztonsági Bizottsága öthónapos ope
ratív tiszti továbbképző tanfolyamán és a BM Rendőr- 
tiszti Főiskolán:
— az operatív állomány;

d) a BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságon:
— a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát nem végzett tisz

tek,
— valamennyi szakbeosztású beosztott tiszt, zászlós és 

tiszthelyettes, szakbeosztásonkénti csoportosításban,
— nem szakbeosztású zászlós és tiszthelyettesi állomány

e) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szervezett vezetési 
és vezetésgépesítési tanfolyamon:
— az igények és a szükségletnek megfelelően

f) a polgári egyetemek által szervezett továbbképzéseken:
— polgári egyetemeken végzett — orvosok, jogászok, 

mérnökök, közgazdászok — hivatásos és polgári állo
mány

(beosztásnak megfelelően) kerüljenek beiskolázásra.
Beiskolázásukat a személyzeti osztály, a pénzügyi keretet a 
pénzügyi osztály, a beforgatás valamint az egyetemek által 
szervezett tanfolyamok időpontjai alapján évenként tervez
zék.

A tanfolyamszerű továbbképzés tervezését a központi irány
elvek alapján hajtsák végre. Ennek megfelelően a BM I. Fő-
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csoportfőnökség szakirányítása alá tartozó — elsősorban ve
zető — hivatásos és polgári állomány az I. főcsoportfőnök, a 
többi hivatásos állomány — elhárítók kivételével — az or
szágos parancsnokság tervei alapján vegyen részt tanfolyam- 
szerű továbbképzésen.

Helyileg szervezett továbbképzés

27. Helyileg szervezett továbbképzésekre a belügyminiszter 18/ 
1980. sz. parancsával kiadott Tanulmányi Munka Szabály
zata évente 100 óra (60 óra szolgálati, 16 óra rendőri-karha
talmi, 14 óra lőgyakorlatokra, 10 óra RBV foglalkozásokra) 
időkeretet ír elő, melyet összevonások, gyakorlatok, mód
szertani, bemutató és lőkiképzési foglalkozások, technikai 
rendszer-gyakorlatok és törzs technikai foglalkozások végre
hajtására fordítsanak.
A szolgálati továbbképzésre rendelkezésre álló idő (60 óra) 
20%-át a párt politikája aktuális kérdései megismertetésére 
kell felhasználni a BM Határőrség politikai csoportfőnöke 
által meghatározottak szerint.
A továbbképzésen belül elsősorban a beosztásnak megfelelő 
vezetési és gyakorlati tevékenységek, valamint az egységes 
értelmezés érdekében a megjelenő szabályzatok, új rendel
kezések, segédletek előírásait dolgozzák fel.
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A helyileg szervezett továbbképzések óraelosztása
a nem szakbeosztású hivatásos állomány részére

Form ája Tém ája Óra Megjegyzés

Összevonás; 
határőrizeti, 
harcászati, 
harckészült- 
ségi gyakor
latok; m ód
szertani fog
lalkozások ; 
bem utató fog
lalkozások ; 
törzstechni
kai foglalko
zások; lőki- 
képzési fog
lalkozások; 
technikai 
rendszergya
korlatok.

H atárőri
zet harc- 
készültség

20 A napi életet érintő értékelések, 
tapasztalatok, m egjelent rendelke
zések feldolgozása, gyakorlatok le
vezetése.

Politika 12 A ktuális elméleti, politikai kérdé
sek, tájékoztatók, értékelések.

Szakfel
adatokkal 
összefüggő 
és harcá
szat

28 A határőrség tevékenységével, (ha
tárőrizet, határforgalom  ellenőrzés, 
határrend  fenntartás stb.) szakfel
adatokkal összefüggő tém ák harcá
szati, biztosítási kérdések.

Rendőri-
k a rh a ta l-
mi

16 A feladatok ism ereteinek elm élyí
tését, a módszerek begyakorlását 
szolgáló foglalkozások.

Tömeg- 
pusztító és 
gyújtó- 
fegyverek 
elleni vé
delem

10 A BM TÖPFE- és GYUFE-k elle
ni védelm ének rendszere, a h a tá r
őrség feladatai, értékelés, gyakor
latok.

Lőkikép- 
zés, lövé
szet

14 Az évente előírt lőgyakorlatok, 
gázkam ragyakorlat végrehajtása.

Összesen: 100

A kiképzőbázis hivatásos állománya (a kiképzőbázis-parancs
nok és helyettesei kivételével) a 16 óra rendőri-karhatalmi; 
a 10 óra tömegpusztító fegyverek elleni védelem továbbkép
zését; a 14 óra lőkiképzést (lőgyakorlatok) a sorállomány 
képzése folyamán, a sorállománnyal együtt hajtsa végre. Az 
évi 12 órában meghatározott konkrét határőrizeti, katonai 
továbbképzést a kiképzőbázis-törzs szervezze meg.
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Helyileg szervezett továbbképzések óraelosztása
szakbeosztású tisztek részére

Form ája Tém ája Óra Megjegyzés

Összevonás; 
határőrizeti-, 
harcászati-, 
harckészült
ségi gyakor
latok; mód
szertani fog
lalkozások ; 
törzstechnikai 
foglalkozá
sok; lőkikép- 
zési foglalko
zások; tech
nikai rend
szergyakorla
tok

Kötelezően 
előírt ka
tonai, ha
tárőrizeti

12 A ktuális határőrizeti, katonai, harc
készültségi foglalkozások. (A nem 
szakbeosztású ht. áll. továbbképzé
sével közösen is szervezhető.)

Politika 12 A ktuális elméleti, politikai kérdé
sek. (A nem szakbeosztású ht. á l
lomány továbbképzésével közösen 
is szervezhető.)

Szakmai 
tovább
képzési (a 
kiképzőbá
zisok ht. 
áll. mód
szertani)

36 A szakbeosztásoknak megfelelő, 
differenciált, elemző, értékelő, új 
ism eretet és módszert adó fogl. A 
végrehajtott, levezetett gyakorlatok 
óraszámai ide számolhatók.

Rendőri-
k a rh a ta l
mi

16 A szakmai feladatokkal összefüggő 
elméleti, gyakorlati kérdések, sza
bályozók ism ertetése, tapasztalatok 
feldolgozása.

Tömeg- 
pusztító 
és gyújtó- 
fegyverek 
elleni vé
delem

10 A TÖPFE és GYUFE-ek elleni vé
delem megszervezésében és végre
hajtásában előírt szakfeladatok be
gyakorlása.

Lőkikép- 
zés, lövé
szet

14 Az évente előírt lőgyakorlatok, 
gázkam ragyakorlatok végrehajtása.

Összesen: 100 A 100 óra időkeretben a szak irá
nyító szervek által ta rto tt tovább
képzések óraszám ai is beszám íta
nak.
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A szakirányító csoportfőnökségnek irányítása alá tartozó 
szervek, osztályok kiemelt munkaköreiben dolgozók — hír
adó osztályvezető, elhárítok, személyügyi főelőadók, pénz
ügyi-anyagi-technikai vezetők, gyógyító megelőző orvosok, 
testnevelési főelőadók, „M” főelőadók, híradó mérnökök és 
technikusok — a szakirányító csoportfőnökségek által éven
te központilag kiadott tematika alapján vegyenek részt a 
csoportfőnökségek által tartott továbbképzésen. A szakbe
osztású beosztott hivatásos állomány mind az országos pa
rancsnokságon, mind a magasabbegységeknél — a táblázat
ban rögzített 36 óra szakmai továbbképzés kivételével — a 
többi csoportokkal együtt vehet részt a helyileg szervezett 
továbbképzéseken.

Továbbképzésüket az országos parancsnokságon a harcki
képzési osztállyal, magasabbegységeknél a határügyi- (szol
gálati) kiképzési alosztállyal koordinálva a szakmai vezetők 
tervezzék.

Az intézkedés 1., 2. számú mellékletében, valamint a ma
gasabbegység-parancsnokok által meghatározott csoportokba 
soroltak részére a továbbképzés témáit a BM Határőrség 
törzsfőnöke által évenként kiadásra kerülő Éves Továbbkép
zési Terv alapján tervezzék.

A magasabbegység-parancsnokok döntése alapján indokolt 
esetben az évi 100 óra időkeret túllépését engedélyezem.

A) Ö sszevonások

A hivatásos és polgári állomány részére a szolgálati fel
adatok eredményes végrehajtása, az új jogszabályok ren
delkezések megismerése, az előremutató gyakorlati mód
szerek, eljárások, tapasztalatok bevezetése, általánossá té
tele, a feladatok egységes értelmezése, az ismeretek fel- 
frissítése céljából a határőrizet aktív időszak előtt (FEP-en 
december, január hónapban) általában nem több mint öt
napos — a polgári állomány részére a 2. sz. mellékletben 
meghatározott időmennyiségekben — összevonást vezes
senek le: 
a) az országos parancsnokság szervezésében az 1. számú 

mellékletben felsorolt csoportokba beosztottak részére;
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b) a magasabbegység-parancsnokságok szervezésében a 
fel nem sorolt állománykategóriák részére. Az állomány 
csoportba sorolását a magasabbegység-parancsnokok 
határozzák meg.

Az elhárító osztályvezető az elhárító állomány részére 
mind az országos parancsnokságon, mind a magasabbegy
ségeknél) a megküldött éves TOVÁBBKÉPZÉSI TERV és 
napirend alapján határozza meg az összevonásokon (to
vábbképzéseken), valamint a lőgyakorlatokon való rész
vétel rendjét.

A mesterlövészek továbbképzésére a BM Határőrség 
törzsfőnöke az évente kiadásra kerülő továbbképzési terv
ben intézkedik.

A polgári állomány összevonását minden szinten a 2. szá
mú mellékletben rögzített csoportosításban és időben 
hajtsák végre.

Az összevonásokon törekedjenek az aktuális, időszerű té
mák feldolgozására, a szolgálati tevékenység gyakorlatias 
bemutatására. Az összevonások magasabbegységeknél és 
alegységeknél is végrehajthatók.

B) Gyakorlatok

A parancsnokságok, szervek, alegységek összekovácsolt
ságának, harckészültségének szilárdítása, a feladatok bo
nyolult körülmények közötti végrehajtása, valamint a 
rendőri-karhatalmi és fegyveres biztosítási feladatok gya
korlása, a szolgálati tevékenység, az együttműködés és a 
mindezeket biztosító szakfeladatok eredményesebb végre
hajtása, a kiképzés hatásfokának ellenőrzése céljából — a 
rendőri, néphadseregi és büntetésvégrehajtási szervekkel 
koordinálva szükség szerint különböző gyakorlatokat ve
zessenek le.

A harckészültségi és „M” feladatok rész és összefüggő 
gyakorlását a vonatkozó előírások alapján a BM Határőr
ség törzsfőnöke, valamint a magasabbegység-parancsno
kok tervezzék és hajtsák végre.
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C) Módszertani foglalkozások

Alapvető céljuk: a politikai nevelőmunka, a határőrizet, a 
határforgalom ellenőrzés, a határrend fenntartás, szolgá
lati tevékenységek és a katonai rend fenntartása tapasz
talatainak feldolgozása, a kiképzés, továbbképzés tervezé
sének, szervezésének, az oktatás, nevelés előremutató mód
szereinek egységesítése, általánosítása a rendszeresítésre 
kerülő új oktatás-technikai eszközök megismerése és alkal
mazása, a megjelenő új rendeletek, szabályzatok egységes 
értelmezése. Mindezeken túl központilag olyan esetekben 
vezessenek le módszertani foglalkozást, amikor a pártpoli
tikai munkában, a szolgálat terén változások lépnek fel, 
illetve az állomány felkészítését szükségessé teszi.

D) Lőkiképzés, lőgyakorlatok

Az országos parancsnokság, a magasabbegység-parancs
nokságok, valamint a FEP-ek hivatásos állománya évente 
a 3. számú mellékletben meghatározott lőgyakorlatokat
— előkészítés után a lőgyakorlattal egyidőben egy gáz
kamra gyakorlatot — hajtsa végre.

A hivatásos állomány pisztoly lőkészségének fenntartá
sáért az országos parancsnokságon az osztályvezetők, ma
gasabbegységeknél a szervek vezetői (Budapesti FEP-en 
a FEP-parancsnok) felelősek. A parancsnokok, vezetők 
beosztottaik lőkészségének fenntartása érdekében (ahol a 
feltételek adottak) évenként legalább két alkalommal
— egyik alkalommal műanyag lövedékű lőszerrel — haj
tassák végre a pisztoly 1. számú lőgyakorlatot. Az orszá
gos parancsnokhelyettesek (osztályvezetők) biztosítsák, 
hogy állományuk a harckiképzési osztály által szervezett 
lő- és dobógyakorlatokon minden esetben vegyenek részt.
Az alegységek hivatásos állománya alegységével együtt 
évente egyszer az alegység állománya részére előírt lő
gyakorlatot hajtsa végre. Az érintettek részére a 3. számú 
mellékletben meghatározott lőgyakorlatokból a pisztoly 
(ellenőrző) lőgyakorlat és a kézigránátdobógyakorlat vég
rehajtása kötelező. Ezeket a gyakorlatokat a többi hivatá
sos állománnyal együtt hajtsák végre.
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A BM Határőrség törzsfőnöke évente a pisztoly 2. számú 
lőgyakorlat végrehajtásával ellenőriztesse a hivatásos ál
lomány lőkészségét.

28. Testnevelési foglalkozások

A végrehajtó szolgálatot ellátó, valamint a harckiképzést 
közvetlenül vezető alegységek parancsnokai (akik személye
sen is részt vesznek a szolgálat, a kiképzés gyakorlati felada
tainak előkészítésében, végrehajtásában) a sorállomány ré
szére előírt ügyességi és a sportági gyakorlatokat hajtsák 
végre a korcsoport normáinak figyelembevételével.
A helyetteseim, a magasabbegység, a kiképzőbázis és FEP- 
parancsnokok kötelezzék a hivatásos és polgári állományt 
arra, hogy szolgálati-, munkaidő terhére kéthetenként egy 
óra testnevelési foglalkozásokon vegyen részt. A korcsopor
tok besorolását, követelményeit, a foglalkozások tervezését 

■ a 6. számú melléklet tartalmazza.

29. Ö nképzés

Az önképzés a hivatásos és polgári állomány egyénileg vég
rehajtott továbbképzésének formája. Tervszerűségéért, irá
nyítottságáért, szervezettségéért és folyamatosságáért min
den egyes parancsnok (vezető) felelős.
Az állomány a politikai, határőrizeti, általános katonai, 
szakszolgálati, vezetés elméleti és nyelvi ismeretének növe
lése, követelményszinten tartása, új ismeretek szerzése, a 
szabályzatok, szakirodalmak tanulmányozása és munkában 
történő alkalmazása céljából folytasson rendszeres egyéni 
továbbképzést (önképzést).
A parancsnokok (vezetők) beosztottaiknak az irányított 
egyéni továbbképzésre (önképzésre) havonta 8 órát — a 
polgári állomány részére a 2. számú mellékletben meghatá
rozott óraszámot — munkaidőből a szolgálati, illetve mun
kahelyen biztosítsanak. Az önképzésre a parancsnokok (ve
zetők) évente az országos parancsnokságon osztályonként, a 
magasabbegységeknél szervenként, alosztályonként, szolgá
lati áganként, alegységenként készítsenek önképzési tervet 
(tananyag felsorolással) havi ütemezéssel.
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Az önképzési anyag elsajátításának fokát az országos pa
rancsnokságon osztályonként, magasabbegységeknél szer
venként, az alegységek hivatásos állománya számára össze
vontan évenként egy alkalommal felméréssel ellenőrizzék. 
A felmérések tapasztalatait használják fel a minősítések el
készítésénél.

30. A Határőrséghez végleges beosztásba kerülő, de határőr ka
tonai és szakmai ismereteket nem biztosító állami iskolai 
végzettséggel rendelkező tisztek, zászlósok és tiszthelyette
sek sajátítsák el a szolgálat ellátásához szükséges politikai, 
szolgálati és szakmai alapismereteket, gyakorlati tapasztala
tokat, alapvető feladataikat, ezek gyakorlati végrehajtásának 
módját. Ismerjék meg a hivatással járó magatartási szabá
lyokat, jogokat és kötelezettségeket, szerezzenek megfelelő 
alapot a továbbképzéshez és az önképzéshez. A véglegesítés
től számított egy éven belül — tisztek a KLKF Határőr 
Tanszékén, zászlósok, tiszthelyettesek a Vörös Csillag Ér
demrenddel kitüntetett BM Kun Béla Zászlósképző Iskola 
Határőr Tanszékén — tegyenek belügyi alapismereti vizsgát. 
A közvetlen parancsnokok, vezetők a belügyi alapismereti 
vizsgára kötelezettek részére az eredményes vizsga érdeké
ben az előírt önképzési időn túl biztosítsanak 192 óra felké
szülési időt. A felkészülésre biztosított 192 óra összevontan, 
illetve bontásban is felhasználható. A meghatározott óraszám 
megfelelő része az adott munkakör betöltéséhez szükséges, 
sajátos szakmai ismeretek elsajátítására fordítható.

A személyzeti osztály a következő évben vizsgára kötelezet
tekről minden év december 31-ig tájékoztassa a BM IV/II. 
Csoportfőnökséget. A tájékoztatás tartalmazza a vizsgára 
kötelezett nevét, rendfokozatát, beosztását, szolgálati helyét 
és a véglegesítés időpontját.

Az alapismereti vizsgakövetelmények és a tematika a BM 
IV/II. Csoportfőnökség által kerül kiadásra.

31. Belügyi alapismereti vizsgát tesznek az ügyintézői, ügyvi
teli, képesített kisegítő (nem fizikai) munkakörbe felvételre 
kerülő kinevezett, illetve szerződéses polgári alkalmazottak 
is. A felkészülés és a vizsga során ismerjék meg a belügyi 
alkalmazással járó jogaikat és kötelezettségeiket, a magatar-
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tási szabályokat, a munkakörük ellátásához szükséges szolgá
lati, szakmai alapismereteket. Mindezek alapján szerezzenek 
megfelelő ismereteket a szervezett továbbképzéshez és ön
képzéshez. A vizsgára szervezett oktatás, illetőleg önálló 
tanulás során készüljenek fel.
A közvetlen parancsnokok, vezetők az ügyintézői munkakör
ben alkalmazottak részére 36 óra; az ügyviteli, valamint a 
képesített kisegítő (nem fizikai) munkakörben alkalmazottak 
részére 24 óra felkészülési időt biztosítsanak. Az óraszámokat 
a vizsgára kötelezett kérésére a vezetők részletekben is biz
tosíthatják.
A felkészülés tematikáját, valamint a vizsgáztatás rendjét a 
7. sz. melléklet tartalmazza.
A vizsgára a megadott tananyag alapján a szervek vezetői 
saját állományukra vonatkozóan önállóan intézkedjenek. Az 
eredményes vizsgáról a vizsgáztató szerv a 8. számú mel
lékletben szereplő minta szerint két példányban bizonyít
ványt állítson ki. Egyik példányát kiadja a vizsgázottnak, 
másik példányát a vizsgázó személyi anyagához csatolja.

III.

A SORÁLLOMÁNY KIKÉPZÉSE

32. Az állomány 18 hónapos katonai szolgálati ideje a képzés 
szempontjából három időszakra tagozódik.

I. időszak: A katona szolgálati idejének első hat hónapja
(kiképzőbázison eltöltött idő alegységnél el
töltött első három hónap)

II. időszak: A katona szolgálati idejének második hat hó
napja.

III. időszak: A katona szolgálati idejének harmadik hat hó
napja.

33. A szakbeosztásba történő kiválasztásnál a „BEOSZTÁSI KÖ
VETELMÉNY-TÁBLÁZAT” előírásait kell figyelembe venni.
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A sorállománnyal szembeni főbb kiképzési követelmények

34. Valamennyi határőr az alapkiképzés időszakában sajátítsa 
el az alapvető politikai, állambiztonsági, határőrizeti és ka
tonai, valamint objektumőrzési ismereteket. Legyen képes 
a lövész állomány járőrtársként határőrizeti szolgálat ellá
tására, karhatalmi és őrszolgálati feladatok teljesítésére.

35. A szakkiképzés időszakában a személyi állomány a várható 
beosztásnak megfelelő differenciálással fejlessze ismereteit. 
A lövészek szerezzenek jártasságot járőrparancsnoki, a 
szakbeosztásúak a szakfeladatok, a sorállományú útlevélke
zelők a személyazonosítás, az útlevelek kezelése és ellenőr
zése végrehajtásában. A lövész, lovász, hajtó, szakfegyverke
zelő határőrök legyenek képesek járőrparancsnokként a ha
tárőr járőr tevékenységének megszervezésére, vezetésére és 
egyfős járőrként harci feladat ellátására, lövész határőrök 
raj kötelékben támadó- és védőharc megvívására, rendőri- 
karhatalmi, objektumőrzési feladatok ellátására. A lövész, 
szakfegyverkezelő, objektumőrző határőrök sajátítsák el a 
szolgálati kutyák gondozásának, alkalmazásának elveit és 
gyakorlati fogásait.

36. A tisztesjelöltek — szakképzésüknek megfelelően — sajátít
sák el a határőrizeti, határforgalom ellenőrzési, valamint a 
szakfeladatok ellátásának, megszervezésének, irányításának 
elvi és gyakorlati módszereit. Ismerjék a parancsnoki, neve
lési és kiképzési feladatok alapjait, a beosztottak nevelésével 
kapcsolatos katonalélektani alapismereteket.
Valamennyi tisztes legyen képes beosztásának ellátására, 
alegysége napi életének és tevékenységének megszervezésé
re, irányítására, ellenőrzésére, a beosztottak sokoldalú meg
ismerésére, helyes akarati és jellemtulajdonságaik fejleszté
sére, befolyásolására, minősítésére, a feladatok követelmény 
szerinti teljesítésére.

37. A végrehajtó szolgálatot és szakfeladatot ellátó alegységek
nél levő sorállomány a megszerzett politikai állambiztonsá
gi, határőrizeti, katonai, szakmai tudását és fizikai képessé
gét fejlessze tovább. Sajátítsa el és a gyakorlatban alkal
mazza az új határőrizeti és szakmódszereket, eljárásokat. A 
szolgálati kutyavezetők készüljenek fel elméleti ismereteik 
gyakorlati alkalmazására, illetve a szolgálati kutyákkal gya-
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koroltassák a H—63 M. jelzőkészülék és az EJR jelzése ese
tén végrehajtandó tevékenységet, valamint a határsértő el
fogásának előírásszerinti végrehajtását és a nyomkövetést.

38. Minden sorkatona kiválóan ismerje a rendszeresített fegyve
rét és azt legyen képes egyszerű és bonyolult viszonyok kö
zött alkalmazni.

A kiképzésre fordítandó idő és felhasználásának rendje

39. Kiképzőbázison a sorállomány kiképzésére fordítandó idő
mennyiségek:
a) A kiképzési időszakok időtartamát, az egyes kiképzési 

ágakra fordítandó órát a 4. számú melléklet tartalmazza. 
Kiképzési ágakon belül az egyes tárgykörökre felhasznál
ható időmennyiséget az alap-, szak-, tisztes-, végrehajtó 
szolgálatot, szakfeladatot ellátó állomány részére a harc
kiképzési osztályvezető határozza meg.

b) A kiképzőbázisokon a 4. számú mellékletben levő kikép
zési összóra mennyiségen felül a kiképzési ciklusok elté
réséből adódó plusz óraszám felhasználását a kiképzőbázis 
parancsnoka szabályozza.

c) Tartalékidőt a kiképzőbázison az elmaradt foglalkozások 
pótlására, kötelékrendezésre, illetve a szocialista verseny
mozgalom felülbírálására fordítsák.

40. A végrehajtó szolgálatot és szakfeladatot ellátó állomány
kiképzésére fordítandó időmennyiségek:

a) A végrehajtó szolgálatot és szakfeladatot ellátó állomány 
havi kiképzési ideje 24 óra, melyből 16 óra politikai ok
tatás, 8 óra katonai, szakmai kiképzés, amennyiben ez az 
óramennyiség nem biztosítja az alegységhez újonnan ér
kező állomány helyi sajátosságokra történő felkészítését, 
a magasabbegység parancsnoka a katonai kiképzés havi 
óraszámát két órával megnövelheti.
A 8 óra katonai képzésből 2 óra tartalékidő, amelynek 
felhasználására a magasabbegység parancsnoka intézked
jen.
Az új kiképzési rendszerű építő-műszaki zászlóalj kikép
zési ideje havi 12 óra, melyből 8 óra politikai oktatás,
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4 óra katonai kiképzés. Az építő-karbantartó szakasz havi 
kiképzési ideje 16 óra. (8 óra pol. okt. és 8 óra kat. kik.)

Ezen felül:

— a műszaki alegységek január, február, november és 
december hónapokban összesen 120 óra szakmai ki
képzést tartsanak,

— kiképzőbázissal (századdal) rendelkező magasabbegy
ségek vegyivédelmi alegységei az alapkiképzés idősza
kában (a váltások utáni hónapban) hajtsanak végre 3 
napos (18 óra) ellenőrző-felmérő, beosztásba helyezési 
és összekovácsolási foglalkozást, a kiképzőbázison 
(századnál) folyó szakkiképzés időszakában féléven
ként 144 óra (4X36 óra) szakmai kiképzést folytassa
nak.
Kiképzőbázissal nem rendelkező, önálló elhelyezésben 
levő, vegyivédelmi alegységek félévenként 144 óra 
(havi 24 óra) szakmai kiképzést tartsanak. A váltások 
utáni hónapban hajtsanak végre 3 napos (18 óra) el
lenőrző-felmérő, beosztásba helyezési és összekovácso
lási foglalkozást.

— a híradó alegység beosztottai a kerület (ezred) HIF 
utasítása szerint legfeljebb havi 16 óra szakmai ki
képzést tervezzenek, figyelembe véve a sorállomány 
felkészültségét és a helyi igényeket,

— az új kiképzési rendszerű építő-műszaki alegységek 
félévenként 30—30 órában hajtsák végre a rendelet
ben meghatározott munka- és balesetvédelmi oktatást,

— a munka- és balesetvédelmi oktatást az érvényben le
vő belügyminiszteri utasítás alapján hajtsák végre.

b) Őrsökön, T. őrsökön, FEP-eken a teljes állomány részére 
a váltást követő 30 napban — 8 óra időtartamban — az 
adott alegység sajátosságainak megfelelő gyakorlati fog
lalkozásokat vezessenek le, a szolgálati feladatok követel
mény szerinti végrehajtása érdekében.

c) Az egyes szakkiképzési ágakra előírt óramennyiség idő
szakonként a magasabbegység-parancsnok terve szerint
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összevontan is felhasználható. Gépjárművezetők szakmai 
képzését negyedévenként összevontan hajtsák végre.

d) Végrehajtó szolgálatot és szakfeladatot ellátó alegységek
nél, a tartalékidőt az elmaradt foglalkozás pótlására, a 
soron következő feladatok előkészítésére, tevékenységek 
begyakorlására, szolgálati és szakfeladatok végrehajtásá
ban tapasztalt hiányosságok megszüntetésére, fizikai álló- 
képesség fokozására használják fel.

Kiképzéssel kapcsolatos feladatok

A) Alapkiképzés

41. Tájékoztató előadások keretében dolgozzák fel a Honvédelmi 
Törvényből és annak végrehajtási szabályaiból (miniszteri 
rendeletek, Ált/41., 42. Szabályzat) a katonai szolgálattal 
összefüggő kötelezettségeket és jogokat, valamint a legalap
vetőbb balesetelhárítással kapcsolatos ismereteket és szabá
lyokat.
Ismertessék meg az állománnyal a katonák általános köte
lességeit és jogait, a katonai fegyelem és parancs fogalmát, 
szerepét és jelentőségét, a katonai függőségi viszonyokat; az 
elöljáró fegyelmi jogkörét a határőrökkel szemben; a fenyí
tések kiszabásának rendjét; továbbá a panaszok és közérdekű 
bejelentések fontosabb szabályait. Érjék el, hogy a katonák 
a szolgálatuk kezdetétől fogva világosan értsék a katonai 
szolgálatra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és egyéb 
rendelkezések teljesítésében rájuk háruló személyes felelős
séget. Ismerjék meg a szabályzatok és utasítások mindazon 
előírásait, melyek a katonákkal való bánásmód törvényes és 
szabályzat szerinti eljárásainak, módszereinek és eszközei
nek maradéktalan betartását és alkalmazását szolgálják.
Az alapkiképzésen egyes szakbeosztásba tervezetteknek az 
általános katonai felkészítéssel egyidőben kezdjék meg a 
szak-tárgykörök oktatását is. (4. sz. melléklet) Folytassák a 
szakbeosztásba kerülők kiválogatását és a kiválasztottak fe
lülbírálását, a követelményeknek nem megfelelőket a szak
anyagok oktatásának megkezdéséig, illetve az alapkiképzés 
végéig cseréljék ki.

— 24 —

ÁBTL - 4.2 - 90 - 534/1981 /24



B) Szakkiképzés

42. A szakkiképzés részletes tartalmát, differenciált oktatási és 
nevelési célkitűzéseit, a végrehajtás rendjét és feltételeit, a 
kiképzési ágak tárgykörökre, foglalkozásokra bontását az 
összkövetelményi program tartalmazza.

43. Gép- és vízijárművezetőknek csak érvényes vezetői enge
déllyel rendelkező katonákat osszanak be. Vízijárművezetők 
kiképzése, szak-továbbképzése a technikai osztályvezető in
tézkedése szerint a BM Központi Vízijármű Szertár által ke
rüljön végrehajtásra.

44. A bevonuláskor kiválasztott gépjárművezetők alapkiképzé
sét, valamint a -,,B, C” járműkategóriára érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkezők általános katonai, KRESZ és mű
szaki valamint BM gépjármű igénybevételi kiképzését a ki
képzőbázison hajtsák végre. A gépjárművezetők vezetési 
gyakorlatot vezetésben való rátermettségük, jártasságuk fi
gyelembevételével, a szervezettszerű gépjárműveken — hi
vatásos állományú, illetve annak hiányában a leszerelő sor- 
állományú gépkocsivezető felügyelete alatt — hajtsanak 
végre.

45. A „D” és „E” járműkategóriára érvényes vezetői engedély 
megszerzésére (időszakonként szükséges létszámban) a ki
képzőbázison szervezzenek tanfolyamot. Szakképzett kikép
zőkeret hiánya esetén, a tanfolyamot a KPM ATI vezesse 
le. Kellő létszámú szakoktató hiányában engedélyezem, hogy 
a gyakorlati vezetést egy szakoktató felügyeletével és jól 
képzett sorállományú gépjárművezetők bevonásával hajtsák 
végre. Az eredménytelenül vizsgázottakat egy pótvizsga le
tételéig tartsák vissza és biztosítsák a feltételeket a sikeres 
vizsgára való felkészüléshez.

46. Szakkiképző-bázisra nem vezényelt, de érvényes gépjármű- 
vezetői engedéllyel és nagy gyakorlati tapasztalattal rendel
kező sorállományúak (a magasabbegységnél BM gépjármű 
igénybevételi foglalkozások levezetése után) a vezetői enge
délyüknek megfelelő gépjárművekre beoszthatok.

47. A gépjárművezetők szakkiképzési ideje a vezetési gyakorlat
tal együtt a napi 9 órát ne haladja meg. A vezetési gyakor
latot 06.00—22.00 óráig tervezzék.
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48. Mozi-üzemvezetői és gépkezelői állomány kiképzésére a BM 
Határőrség politikai csoportfőnöke intézkedjen.

C) Tisztes képzés

49. Az őrsellátó tisztesjelöltek gyakorlati képzésére őrsökön 12 
órát fordítsanak. Szállító tiszteseket hivatásos gépjárműve
zetői engedéllyel rendelkező állományból képezzenek. Ku
tyakiképző tisztesjelölteket a kiképzőbázisokon lövésztisztes 
kiképzésben kell részesíteni, előléptetésükre a szakkiképzés 
után kerüljön sor.

D) Végrehajtó szolgálatot, szakfeladatot ellátó alegységek 
állományának tanfolyamai, összevonásai

50. A kiképzőbázisról a magasabbegységhez helyezett:
a) jelzőműszerészek részére az alegység EJR-ével és techni

kai berendezésével kapcsolatos sajátos — a végrehajtó 
szolgálat ellátásában összefüggő — feladataira, a kar
bantartási és hibaelhárítási munkák megismerésére és 
gyakorlására tanfolyamszerű szakkiképzést tervezzenek 
34 órában;

b) a hírközpontba beosztottakat, a vezetékes műszerészeket 
és áramforráskezelőket a beosztásba helyezésüket követő 
első két hétben készítsék fel a szolgálat ellátására a ma
gasabbegység HIF terve alapján. Ezen időszakban a rádió 
távírászok részére két alkalommal országos, rövidhullámú 
rádió hírváltási gyakorlatot szervezzenek.

51. A műszaki gépkezelők kiképzését 68 órában, a vegyivédelmi 
szerelők képzését heti 39 órában a technikai osztályvezető 
intézkedése és terve szerint; a PJR felkészítését 32 óra idő
tartamban; kazánfűtő képzést 166 órában tanfolyamon hajt
sák végre.

52. Az őrsök, T. őrsök, határügyi, kiképző sortiszthelyettesek ré
szére beosztásba helyezésük előtt két hét (60 óra) időtartam
ban vezessenek le tanfolyamot (a felkészítést több határőr
kerület együtt is végrehajthatja).
A tisztesek továbbképzésére évenként három napos; a sza
kácsok szakmai továbbképzésére évenként két napos; a rak-
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tárosok, egészségügyi őrök továbbképzésére évente négy na
pos összevonást tartsanak.

53. Az FTR műszerészek speciális szakmai képzését közvetlenül 
a sorállományú útlevélkezelői szakkiképzés befejezése után 
egy hetes (40 óra) tanfolyamon hajtsák végre. Szakmai to
vábbképzésükre — bázis számadótestenként — félévenként 
kétnapos összevonást tartsanak.

54. Rendőri-karhatalmi feladatra kijelölt állomány továbbkép
zését, összekovácsolási gyakorlatát évenként 24 órában (a 
kötelékbe beosztott állomány változásától függően) két-há
rom összevonáson hajtsák végre.

55. A FEP sorállományú géptávírászai részére — a kinevezett 
polgári állományúakkal közösen —, illetve a jelzőműszeré
szeknek évenként 50—50%-os arányban, negyedévente (4X4 
órában szakmai összevonást tervezzenek és hajtsanak végre 
a magasabbegység HIF terve szerint.

56. A magasabb harckészültségi híradó feladatok begyakorolta
tása céljából — a kiképzésre tervezett óraszámon felül — 
félévenként egyszer magasabbegység szintű híradó rendszer
gyakorlatot kell tervezni és végrehajtani a magasabbegység 
HIF terve alapján.
Országos híradó-rendszer gyakorlatot a Híradó Osztály kü
lön intézkedése szerint kell tervezni és végrehajtani.

57. A kerület kutyaügyi előadója a kiképzési ciklus befejezése 
után, az újonnan kutyavezetői beosztásba kerültek részére 
vezessen le 3 napos (24 óra) összevonást, a szolgálati kutyák 
gyakorlati felkészítéséről, alkalmazásáról.

58. Tanfolyamok, összevonások témaköreit, a meg nem határo
zott esetekben az óramennyiséget a magasabbegység-pa
rancsnokok határozzák meg.

59. Az intézkedés által nem érintett, a gyakorlatban szükségessé 
váló szakokon és esetekben a magasabbegység-parancsnok 
tanfolyam, összevonás megtartását rendelheti el.

Állambiztonsági ismeret oktatása

60. Az állam biztonságát, védelmét szolgáló ismereteket az egész 
sorállományra kiterjedően oktassák. Készítsék fel az állo-
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mányt az ellenséges hírszerző és propaganda szervek tevé
kenységének felismerésére; segítsék elő az állami- és szolgá
lati titok megőrzését; alakítsák ki a szolgálati tevékenység
ben és egyéni magatartásban az állambiztonsági szemléletre, 
felelősségérzetre, a negatív jelenségek elleni aktív fellépésre 
való reagálást, magatartást.

61. Az állambiztonsági ismeretek oktatásának koordinálását, fel
ügyeletét a Politikai Csoportfőnökség (Agitációs Propaganda 
és Kultúr Osztály) a magasabbegység politikai osztályok fel
adatkörükben az illetékes elhárító szervvel együttműködve 
végezzék.

Szabályozók

62. A MNK Fegyveres Erőinek SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 
75. pontjában meghatározott állománygyűléseket a kiképző- 
bázis rajparancsnokai kéthetenként, szakaszparancsnokai ha
vonként; a századparancsnokok az alap-, szak-, tiszteskép
zés végén; a kiképzőbázis-parancsnok a kiképzési ciklus be
fejezésekor; végrehajtó szolgálatot, szakfeladatot ellátó al
egységeknél a rajparancsnokok havonként; szakaszparancs
nokok kéthavonként; század-, őrsparancsnokok negyedéven
ként (háromhavonként), illetve szükség szerint tartsanak.

63. A kiképzési feladatok végrehajtását és az ezzel összefüggő 
általános munkarendet — az MNK Fegyveres Erőinek 
SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 181—200. pontjai, a határ
őrizeti szabályzatok előírásai, az e tárgyban kiadott központi 
rendelkezések mellett — az alábbiakban szabályozom:

Az alap-, szak-, tisztesképzés időszakában

64. Az alap-, szak-, tisztesképzés időszakában a munkanapokat 
kiképzési napoknak tekintsék. Napi kiképzési idő:
— az alap-, szak-, tisztesképzés időszakában napi 6 óra, 

szombaton 4 óra;
— az alapkiképzés 3. hetétől a szak-, tisztesképzés befeje

zéséig munkanapokra délutáni időben 2X45 perc önkép
zést tervezzenek.
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A kiképzőbázis (század) parancsnokok az önképzési órákra 
tervezzék az elmaradt foglalkozások pótlását, a gyengén el
sajátított anyagok ismétlését. A tisztesjelöltek részére heti 
2 alkalommal 2—2 óra időt biztosítsanak a módszertani fog
lalkozásokra való felkészüléshez.
Szombati napokra olyan foglalkozásokat tervezzenek, ame
lyeket sorállományú szakaszparancsnokok, szakaszparancs
nok-helyettesek és rajparancsnokok is vezethetnek. Eseten
ként a logikai kapcsolódás figyelembevételével a kiképzőbá
zis (század) parancsnokok döntése alapján, a szombati na
pokra tervezett foglalkozások a délutáni önképzési időben is 
levezethetők, ebben az esetben a szombati napokon az ön
képzést kötelezően meg kell tartani.

65. Kiképzőbázisok (kiképző-századok) kiképző kerete a két cik
lus közötti időben készüljön fel a következő kiképzési idő
szak feladatainak végrehajtására. Ügyeleti szolgálaton kívül 
más feladat ellátására nem vezényelhető. Ahol a szakkikép
zés korábban befejeződik (pl. „B”, „C” gépjárművezető, őrs
ellátó), a hivatásos és tisztes keret részére módszertani és 
szakmai gyakorlati foglalkozásokat vezessenek le.

Határőrizetet, szakfeladatot ellátó alegységeknél

66. Határőrizetet, szakfeladatot ellátó alegységeknél — építő
műszaki alegységek kivételével — hétköznapokon 30 perc 
reggeli (egészségügyi) tornát, hetenként 30 perc alaki foglal
kozást hajtsanak végre, a napi 12 óra kötelező jellegű 
igénybevétel keretén belül.

67. Az egy hétnél rövidebb idejű tanfolyamokon, összevonáso
kon a napi kiképzési foglalkozások időtartama — munkaszü
net előtti nap kivételével — az egyéni tanulással együtt el
érheti a 8 órát.
Műhelyben tartott foglalkozásokra 7 órát, műhely takarítás
ra, rendcsinálásra 1 órát biztosítsanak.

68. A foglalkozásokat az alegységparancsnokok és helyetteseik 
vezessék. Őrsökön a határügyi-kiképző tiszthelyettes kellő 
felkészítés után önállóan is vezethet foglalkozásokat.

69. Őrsökön, T. őrsökön és FEP-eken a központilag meghatáro
zott határőrizeti (határforgalmi) foglalkozásokon dolgozzák
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fel az adott alegység szolgálati tapasztalatait és a sajátos 
viszonyoknak megfelelően határozzák meg a feladatokat.

70. Az építő-műszaki alegységek, valamint a Belügyminiszté
rium más szerveihez kirendelt sorállomány részére katonai 
kiképzést, politikai tájékoztatót, testnevelési és alaki foglal
kozást szombati napokon tartsanak. A határőrségtől tartósan 
(egy hónap vagy annál hosszabb időre) kirendeltek részére 
— a kirendelés idejére eső foglalkozásokat a kirendelést 
megelőzően vagy ezt követően — összevontan tervezzék és 
hajtsák végre. Politikai oktatást a kirendelés helyén hetente, 
a kiadott intézkedéseknek megfelelően tartsák.

71. A magasabbegység-parancsnokok a technikai eszközök 
üzembiztonságának fenntartása érdekében a műszaki-tech
nikai, vegyivédelmi, híradó, szállító alegységek és a műszaki 
gépcsoport, illetve a lovász — hajtó határőrök részére he
tenként egy karbantartási napot — kiképzőbázisokon dél
utánt — biztosítsanak.

72. A kiképzést közvetlenül irányítók és vezetők a bázisok, tech
nikai eszközök karbantartásának helyes megszervezésével, 
szabályos végrehajtásával érjék el, hogy e tevékenység já
ruljon hozzá, az állomány (résztvevők) ismeret jártasság 
szintjének eléréséhez, megszilárdításához, a kiképzési cél
kitűzések teljesítéséhez.

73. A leszerelő sorállomány részére — leszerelést megelőzően 
2 órában alegységenként vagy több alegység együtt — hajt
sanak végre mozgósítási szakkiképzést. Tegyék oktatás tár
gyává a tartalékos hadkötelesek jogaira, kötelezettségeire 
vonatkozó előírásokat, a hadiruházattal, bevonulási és behívó 
paranccsal összefüggő tudnivalókat.

IV.
A KIKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS TERVEZÉSE 

ÉS OKMÁNYAI

74. A kiképzési munka tervezésére, szervezésére és végrehajtá
sára az alábbi kiképzési okmányokat készítsék el, illetve 
vezessék:
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A) Országos szinten

A BM Határőrség törzsfőnöke a hivatásos és polgári állo
mány továbbképzésére az elöljárói rendelkezésekben elő
írt, valamint a szükségesnek tartott témakörök (témák) 
következő évben való feldolgozása érdekében minden év 
január 1-ig adjon ki éves t o v á b b k é p z é s i  t e rv-et, 
melyben határozza meg a továbbképzés követelményeit.

B) Magasabbegységeknél
a) A magasabbegység-parancsnok a várható határőrizeti, 

határforgalom ellenőrzési, határrend fenntartási, őr- 
szolgálati és biztosítási, rendőri-karhatalmi, továbbá 
m indezek szakbiztosítására vonatkozó feladatokra va
ló felkészítést határőrizeti parancsában és annak mel
lékleteiben rögzítse. Határozza meg a kiképzés, tovább
képzés alapvető feladatait, felelőseit. A konkrét határ
időket (időpontokat) naptári tervben rögzítse.

b) Továbbképzési ütemterv
A magasabbegység törzsfőnök a BM Határőrség törzs
főnöke által kiadott TERV-ben, valamint a magasabb
egység-parancsnok határőrizeti parancsában meghatá
rozott továbbképzési feladatok végrehajtására éven
ként adjon ki továbbképzési ütemtervet, amely a köz
pontilag meghatározottakon kívül tartalmazza: a szük
ségesnek tartott gyakorlatok tárgyát, célját; az összevo
nások, módszertani foglalkozások, valamint az önkép
zés témaköreit (témáit), a végrehajtásra kerülő lő- és 
kézigránátdobó-, valamint gázkamra gyakorlatokat.

c) Éves kiképzési terv (tárgykör- és óraelosztás)
A végrehajtó szolgálatot ellátó és szakalegységek részé
re (január 1-től december 31-ig) a tervet havi bontás
ban készítsék, amely tartalmazza kiképzési áganként az 
oktatásra kerülő tárgyköröket, foglalkozásokat és a fel
használható időmennyiséget.

C) Kiképzőbázisokon

a) A kiképzőbázis éves munka-, naptári- és ellenőrzési 
terve
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Március 1-től február 28-ig tartalmazza valamennyi, 
az alegységet érintő kiképzési, módszertani és egyéb 
feladatokat, határidőket, felelősöket. A kiképzőbázis
parancsnokok a terv pontosítását, a feladatok részletes 
meghatározását munkaértekezleteken végezzék.

b) Időszakos kiképzési terv (alap, szak, tisztes)
Egy kiképzési ciklusra vonatkozóan heti bontásban 
rögzítse az oktatásra kerülő kiképzési ágak tárgyköreit 
és foglalkozásait, valamint azok időtartamát.

c) Kiképzési objektumok elosztásának terve 
Tartalmazza: egy kiképzési ciklusra a kiképzési objek
tumok, gyakorlópályák, lőterek stb. századok közötti 
igénybevételének rendjét.

d) Vezénylési terv
Egy hónapra tartalmazza: ki, illetve mely alegység, 
mikor, milyen szolgálatot lát el, vagy milyen gazdasági 
munkát végez.

D) Kiképző századoknál
Részletes kiképzési terv
A századparancsnokok a kiképzőbázis-parancsnok által 
kiadott okmányok alapján az alap-, szak-, tiszteskép
zés időszakára egy-egy részletes kiképzési tervet készít
senek.
A részletes kiképzési terv tartalmazza: napra és órára a 
foglalkozások tárgyát, az oktatás helyét, vezetőjét, alap
vető módszerét, anyagszükségletét. Ebben rögzítsék a po
litikai tájékoztatókat, a testnevelési és tömegsport foglal
kozásokat, az adott időszakban a század előtt álló egyéb 
feladatokat, rendezvényeket. (Századgyűlés stb.) A tar
talékidő konkrét felhasználását az adott hét elején hatá
rozzák meg.

E) Határőrizetet, határforgalom ellenőrzést és szakfeladato
kat ellátó alegységeknél
Részletes kiképzési terv
Az alegységparancsnok az elöljárótól kapott feladatok 
alapján az alegységek negyedéves munka tervezésének
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figyelembevételével 3 hónapra készítsenek kiképzési ter
vet, mely tartalmazza: a levezetésre kerülő foglalkozások 
tárgyát, helyét, idejét, módszerét, vezetőjét és anyagszük
ségletét. Havonként rögzítse az alegység személyi állomá
nyát érintő egyéb feladatokat és a tartalék időre tervezett 
foglalkozás tárgyát.

V.
A KIKÉPZÉSSEL, TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS 

BESZÁMOLTATÁS, ELSZÁMOLÁS RENDJE,
A KIKÉPZÉS ELLENŐRZÉSÉNEK, 

ÉRTÉKELÉSÉNEK ELVEI

75. Minden szintű parancsnok (vezető) személyesen felelős alá
rendeltjei oktatásáért, neveléséért, azok politikai, határőri
zeti, katonai, szakmai felkészültségéért. Az állomány felké
szültségét, a kiképzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos felada
tok végrehajtását, a követelmények teljesítését a parancsno
kok folyamatosan és naprakészen ismerjék, azok végrehajtá
sáról a meghatározott időben számoljanak be az illetékes 
elöljárónak. A magasabbegység parancsnoka rendszeresen 
elemezze, minősítse a személyi állomány felkészültségét, a 
képzés végrehajtásának helyzetét. Gondoskodjon arról, hogy 
a szocialista versenymozgalom segítse elő a képzési célok, 
feladatok eredményesebb teljesítését.

76. Az országos parancsnokságon a szervek, osztályok, önálló 
alosztályok (csoportok) vezetői, magasabbegységeknél a ma
gasabbegység-parancsnokok minden év október 31-ig az el
lenőrzés, számonkérés különböző módszereivel győződjenek 
meg hivatásos állományú beosztottaik katonai, szakmai fel- 
készültségéről és fejlődéséről.

77. Az adott évben tanintézeti képzésben, továbbképzésben vég
zettek, illetve részesültek a (lőgyakorlatok végrehajtását ki
véve) helyileg szervezett továbbképzésre, felmérésre nem 
kötelezhetők.

78. Külön vezetési utasítás szerint oktatási csoportonként 1982. 
január 1-től OKTATÁSI NAPLÓ-t vezessenek az országos 
parancsnokságon (elhárító osztály külön), a magasabbegysé
geknél, a budapesti FEP-en és a kiképzőbázisokon. Alegység
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nyilvántartást vezessenek minden őrsön, T. őrsön, FEP-en, 
századnál, szakasznál.

79. A kiképzés, továbbképzés ellenőrzésének elveit, annak vég
rehajtását külön rendelkezés szabályozza.

80. Alaki szemlét a határőrizetet, határforgalom ellenőrzést és 
szakfeladatot ellátó alegységeknél a magasabbegység-pa
rancsnok intézkedése szerint a bizottsági ellenőrzések és kü
lönböző felmérések során, a kiképzőbázisokon bevonuláson
ként egy alkalommal tartsanak. Az anyagi ellenőrzéseket a 
vonatkozó rendelkezések előírásai szerint hajtsák, illetve 
hajtassák végre.

81. A szocialista versenymozgalom felülbírálására, értékelésére 
vonatkozó előírásokat külön intézkedés tartalmazza.

82. A szakbeosztásra kiképzett állományt minden olyan szak
kiképzésen, tanfolyamon, amely államilag is vizsgakötele
zettség alá esik — és a munkabiztonság fenntartása megkö
veteli — vizsgáztassák le:
— műszaki-utászokat (robbantás, útépítés, hídépítés, erődí

tés);
— a műszaki gépkezelőket (technikai ismeretek, robbantás);
— a vegyivédelmi határőröket (szaktechnikai anyagismeret, 

kezelő-szolgálat)
— D, E kategóriás gépjárművezetőket (a KPM előírása);
— a tisztesjelölteket a vizsgajegyzőkönyvben meghatározott 

kiképzési ágakból.

VI.
A KIKÉPZÉSSEL, TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS 

JELENTÉSEK RENDJE

83. A 3. számú mellékletben előírt pisztoly 2. számú lőgyakorlat 
végrehajtásának idejét, a magasabbegységek törzsfőnökei 
a végrehajtás előtt 2 héttel, a BM Határőrség törzsfőnökének 
géptáviraton jelentsék.

84. Az országos parancsnokság osztály-, önálló alosztályvezetői 
(szolgálati út betartásával), a magasabbegység-parancsnokok
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a hivatásos állomány továbbképzéséről, felmérésének végre
hajtásáról, azok tapasztalatairól, a továbbképzésre vonatkozó 
javaslatokról készítsenek összefoglaló jelentést, melyet min
den év november 15-ig terjesszenek fel a BM Határőrség 
törzsfőnökének.

85. A harckiképzési osztályvezető a fenti pontban rögzített je
lentések, tapasztalatok, javaslatok figyelembevételével ké
szítsen összefoglaló jelentést.

86. A magasabbegység törzsfőnökök a szak- és tisztesképzés be
fejezésétől számított 6 napon belül — a harckiképzési osz
tályvezetőnek — terjesszenek fel géptávirati jelentést a vég
rehajtott lőgyakorlatok és a kiképzési ágak zárási (vizsga) 
eredményeiről szakaszkötelék bontásban.

87. Magasabbegység törzsfőnökök a végrehajtó szogálatot és 
szakfeladatot ellátó alegységek lő- és dobógyakorlatáról 6 
napon belül a harckiképzési osztályvezetőnek, a kiképzési 
eredményekről január 10-ig a BM Határőrség törzsfőnöké
nek géptávirati jelentést terjesszenek fel szakaszkötelék 
bontásban.

88. A kiképzőbázis-parancsnokok az oktatáshoz készített diafil
mekből, programozott oktatási anyagokból, központilag ké
szített foglalkozási tervekből — a készítés évében — egy 
példányt a harckiképzési osztályra terjesszenek fel.

Felkérem a párt-, KISZ- és szakszervezeti szerveket, valamint 
az alapszervezeteket, hogy sajátos eszközeikkel segítsék elő a 
harcikiképzési intézkedésemben meghatározottak teljesítését, a 
harckészültség állandó, magas szinten tartását.
Ezen intézkedés kiadásával hatályon kívül helyezem a 02/1981. 
és a 013/1981. számú harckiképzési intézkedést, valamint a 
01/1974. számú utasításomból a K—01 és K—03 számú jelentési 
kötelezettséget, és a BM Határőrség törzsfőnök 15/1981. számú 
intézkedését.

TÓTH IMRE s. k.,
vezérőrnagy 

a BM H atárőrség 
országos parancsnoka
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1. számú melléklet

A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG 
SZERVEZÉSÉBEN ÖSSZEVONÁSRA KERÜLŐ ÁLLOMÁNY 

CSOPORTBA SOROLÁSA

1. számú csoport:

Az országos parancsnokság személyzeti osztály vezetője, törzs-, 
pol. Csfség, PAFség osztály-, (önálló alosztály-) vezetői; az 
MSZMP Hőr. Orsz. Pság Biz. titkára; magasabbegység-parancs
nokok; politikai osztályvezetők; pártbizottság titkárok.
Vezeti: BM Határőrség országos parancsnoka

2. számú csoport:
a) Az országos parancsnokság alosztály-, csoportvezetői; ma

gasabbegység-törzsfőnökök, határügyi- (szolgálati-) kikép
zési alosztályvezetők; budapesti FEP parancsnoka; kikép
zőbázis-parancsnokok.
Vezeti: BM Határőrség törzsfőnöke

b) Magasabbegységek felderítő alosztályvezetői, a felderítő 
osztály beosztottjai.

Vezeti: felderítő osztályvezető

3. számú csoport:

Magasabbegységek pénzügyi-anyagi főnökei; a BM Határőrség 
Pénzügyi-Anyagi Főnökség alosztály-, csoportvezetői.
Vezeti: BM Határőrség pénzügyi-anyagi főnöke

4. számú csoport:
Az országos parancsnokság személyzeti osztály, törzs, politikai 
csoportfőnökség, pénzügyi-anyagi főnökség főelőadói, az MSZMP 
Határőrségi Bizottsága munkatársai.
Vezeti: BM Határőrség törzsfőnökhelyettes
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5. számú csoport:

A híradó osztály tisztjei; magasabbegységek híradófőnökei; a 
harckiképzési osztály híradó szakkiképzési főelőadója; BM Ha
tárőrezred kiképző zászlóalj parancsnok; híradó műhely és híradó 
raktárparancsnokok.
Vezeti: híradó osztályvezető

6. számú csoport:

Magasabbegységek szervezési és „M” csoportvezetői, főelőadói. 
Vezeti: szervezési és ,,M” osztályvezető

7. számú csoport:

Magasabbegységek testnevelési főelőadói, kiképzőbázis testneve
lési előadói.
Vezeti: határőrség kiemelt testnevelési főelőadó

8. számú csoport:

Magasabbegységek műszaki előadói, műszaki-vegyivédelmi szá
zad-, (műszaki) szakaszparancsnokok (hőr. ezred ép-mű. z. kivé
telével), technikai gépcsoport parancsnokok.
Vezeti: technikai osztály fegyver-műszaki alosztályvezető

9. számú csoport:

RBV főelőadók, ABV szakaszparancsnokok és vegyivédelmi mű
mesterek.
Vezeti: harckiképzési osztály vegyivédelmi-műszaki főelőadó

10. számú csoport:

Magasabbegységek „T” irodavezetői.
Vezeti: Ügyintéző- és ügyviteli csoportvezető.
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2. számú melléklet

KINEVEZETT ÉS SZERZŐDÉSES POLGÁRI ÁLLOMÁNY 
CSOPORTBA SOROLÁSA

1. számú csoport:

Személyzeti előadók; titkárnők; gyors- és gépírók; ügykezelők.
Összevonás: 14 óra önképzés: 10 óra
Vezeti: ügyintéző- és ügyviteli csoport-, („T” iroda) vezető.

2. számú csoport:

FEP géptávírókezelők 
Összevonás: 36 óra
Vezeti: magasabbegységek híradófőnökei; budapesti FEP-en a 

BM Határőrezred híradófőnök

3. számú csoport:

Nyilvántartók; számfejtők, könyvelők; pénztárosok; anyagköny
velők.
Összevonás: 14 óra önképzés: 22 óra
Vezeti: BM Határőrség, illetve a magasabbegység pénzügyi

anyagi főnök által kijelölt osztály-, alosztály-, (szolgá
lati ág) vezető.

4. számú csoport:

Vezetőtechnikus, technikus; laboráns (fotó); sokszorosító; rajzo
ló; részlegvezető szakács, szakács; felszolgálók; beszerzők, rak
tárosok; épület-gondnokok.
Összevonás: 14 óra önképzés: 10 óra
Vezeti: BM Határőrség, illetve magasabbegység pénzügyi-anya

gi főnök által kijelölt osztály-, alosztály-, (szolgálati ág) 
vezető, továbbá a híradó osztály mérnöke
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Szakmunkások (fizikai dolgozók) 
Összevonás: 8 óra
Vezeti: BM Határőrség, illetve magasabbegység pénzügyi-anya

gi főnök által kijelölt osztály-, alosztály-, (szolgálati ág) 
vezető.

5. számú csoport:
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3. sz. melléklet

a  h iv a t á so s  Áll o m á n y  á lt a l  v é g r e h a jt a n d ó
LŐ- ÉS DOBÓGYAKORLATOK
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A KIKÉPZŐBÁZISON FOLYÓ ALAP-, SZAK-, 
TISZTESKÉPZÉS ÓRASZÁMAI

4. sz. melléklet
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4/a. sz. melléklet

VÉGREHAJTÓ SZOLGÁLATOT ÉS SZAKFELADATOT 
ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY KIKÉPZÉSI ÓRASZÁMAI
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SORÁLLOMÁNY ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ 
LŐ- ÉS DOBÓGYAKORLATOK

5. sz. melléklet
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6. sz. melléklet
TESTNEVELÉSI NORMÁK A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY RÉSZÉRE



7. számú melléklet

A polgári alkalmazottak belügyi alapismereti vizsgájának 
és szakmai továbbképzésének tananyaga

I.

Ügyintéző, ügyviteli és képesített kisegítő (nem fizikai munka
köri csoportban) alkalmazottak:

a) Szakszolgálati ismeretek: a konkrét munkakör, helyi igények 
alapján a szervek vezetői határozzák meg a szakszolgálati 
ágaknak megfelelő részletezéssel.

b) Általános szolgálati ismeretek: az államtitok, a szolgálati ti
tok fogalma, tartalma. Titokvédelem. A Belügyminisztérium 
harckészültségi feladataiból a polgári alkalmazottakra háruló 
feladatok. A polgári állomány feladatai az ellenséges tevé
kenység felismerésében, megelőzésében. A külföldi hozzátar
tozókkal és egyéb külföldi személyekkel való kapcsolattartás; 
külföldiek fogadása, a külföldre történő utazás szabályai. Az 
elöljárók és a polgári alkalmazottak közötti szolgálati érint
kezés szabályai. Rendfokozatok. A polgári alkalmazottakra 
vonatkozó fegyelmi és függőségi viszonyok.

c) Ügyviteli ismeretek: az államigazgatás rendszere, felépítése. 
Általános ügyviteli alapelvek: az ügyiratok fajtái, formái. Az 
ügyiratok feldolgozása, a szolgálati levelezés szabályai. Eljá
rás ügyiratok elvesztése esetén.

d) Munkavédelmi szabályok: a munka- és a balesetvédelem 
szabályozása. A munka- és balesetvédelmi rendszabályok be
tartása. Balesetek, rendkívüli események megelőzése, eljárás 
baleset esetén.

e) RBV-ismeretek: az egyéni önvédelmi eszközök fajtái, rendel
tetése, használatuk szabályai.

A vizsgáztatást bizottság előtt kell végrehajtani. A vizsgáztatás
módszerét a bizottságot kijelölő vezető határozza meg.
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II.

A polgári alkalmazott fizikai dolgozók:

a) Általános szolgálati ismeretek: az államtitok, a szolgálati ti
tok fogalma, tartalma. Titokvédelem. A külföldi hozzátarto
zókkal és egyéb külföldi személyekkel való kapcsolattartás, a 
külföldi látogatók fogadása, a külföldre történő utazás sza
bályai.
Az elöljárók és a polgári alkalmazottak közötti szolgálati 
érintkezés szabályai.

b) A munkavédelmi szabályok: munkajogi kérdések. A munka-  
és a balesetvédelmi rendszabályok és azok betartása.
Eljárás baleset esetén.
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8. számú melléklet

A szerv megnevezése

Iktatószám:

B I Z O N Y Í T V Á N Y
(Minta)

Igazoljuk, hogy ................................................. név ......................

születési év: .................. hely: ........................................................

anyja neve: ..................................................... munkakörben dol
gozó

alapismereti vizsgát tett.

É r t é k e l é s e :

Szakszolgálati ismeretek .............

Általános szolgálati ismeretek .............

Ügyviteli ismeretek .............

RBV-ismeretek .............

............................................... , 19 ...........

P. H.

vizsgáztató bizottság elnöke vezető (parancsnok)

vizsgáztató bizottság tagja

vizsgáztató bizottság tagja
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Határőrség Országos Parancsnokság 
B u d a p e s t

Szám: 098/13/1981.

" T i t k o s "

Tárgy: Harckiképzési Intézkedés 
megküldése

Hagy József r. ezredes elvtárs 
Forradalmi Rendőri Ezred Parancsnoka

B u d a p e s t  

Ezredes Elvtárs !

Mellékelten megküldöm felhasználásra a 024/1981. számú 
országos parancsnoki intézkedést "a BM Határőrség személyi 
állománya harckiképzésének, továbbképzésének tervezésére, 
szervezésére és végrehajtására" .

Melléklet: 7 0 2 .  db Intézkedés

Budapest, 1981. november 26 -n.

/: Tóth Imre :/ 
vezérőrnagy

BM Határőrség országos parancsnoka

Készült: 1 pld-ban 
Snsz.: 01202/52. 
Sokszorosítva: 11 pld-ban 
Fnytsz.: 2442 
Kapják: Elosztó szerint
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