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I.

A határőrség az MSZMP XI. kongresszusán meghatározott, a jog
szabályokban rögzített és a belügyminiszter elvtárs által tá
masztott követelményekkel összhangban, a bonyolultabbá vált
nemzetközi és népgazdasági feltételek között, a szilárd belpo
litikai helyzetre alapozva, eredményesen oldotta meg az 1978.
évi feladatait.
A határőrség személyi állománya, a parancsnokok és a politikai
szervek javuló hatásfokú irányításával, a párt- és a tömegszer
vezetek tevékeny részvételével, szilárd politikai elkötelezett
séggel, növekvő hivatástudattal és hozzáértéssel teljesítette
a feladatokat.
A határőrség fejlődése kiegyensúlyozott. Nőtt a vezetők poli
tikai felelőssége, erősödött a vezetés egysége, következetes
sége és operativitása, javult a gyengébb területekre, szemé
lyekre történő ráhatás, fejlődött a szakirányitás. Tovább szi
lárdult az államhatár és az objektumok őrizete, a határforga
lom ellenőrzése, a határrend. Fejlődtek a határőrizeti módsze
rek, javult az állam- és a közbiztonság fenntartását segitő

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - 001/1979 (1.10.) - BM HÖR Orsz Par/ 2

2

munkánk eredményessége, tovább erősödtek kapcsolataink a BM
központi és területi szerveivel. Szilárdult a határőrcsapatok
erkölcsi-politikai állapota, hatékonyabbá vált a pártpolitikai
munka, az állomány felkészítése, harckészültsége. Fejlődött a
gazdálkodás irányitása, szervezettsége.
Az eredmények ellenére a fejlődés üteme néhány területen lassú.
A helyzeti adatokra történő reagálás esetenként késik, az elő
zetes parancsnoki intézkedések nem elég szakszerűek. Az ellen
őrzések egy.része alacsony hatékonyságú, gyakoriak a visszaté
rő hibák. Nem mindig pontos és gyors a jelentőszolgálat.
Néhány kerületnél 12., 5., 6., 11./ magas a büntetlen határsér
tések száma, helyenként lassú az erőkkel, eszközökkel való ma
nőverezés, nem csökkentek kellő mértékben a magyar részről el
követett területsértések.
1./ A határőrizeti, a határforgalom-ellenőrzési, a határrendi,
az állam- és a közbiztonság védelmének erősítése érdekében
végzett munka helyzetéből levont következtetések alapján
várható:
a/ kifelé irányuló tiltott határátlépési kísérletek főleg
az osztrák és a jugoszláv határszakaszon; bűncselekményt
elkövető, körözött, büntetett előéletű, rendezetlen kö
rülmények között élő, kalandvágyó magyar állampolgárok;
a hazánkba beutazó vagy illegálisan bejutó, a tiltott
határátlépés elkövetésére körültekintően felkészült kül
földiek - főleg NDK-, román, csehszlovák, lengyel állam
polgárok - részéről, a határsértési szándékot jól leple
ző legendával. A tiltott határátlépést megkisérlő sze
mélyek által légi, vizi és egyéb jármüvek erőszakos
igénybevétele;
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b/ befelé irányuló tiltott határátlépések, korábban kiszö
kött magyar állampolgárok részéröl az osztrák és a jugo
szláv határszakaszon; csehszlovák, NDK-, lengyel és ro
mán állampolgárok részéről az északi és a keleti határszakaszon ;
c/ valamennyi határszakaszon az erőszakos cselekmények nö
vekedése »a járőrök fegyveres megtámadására, erőszakos
kitörésre, a jelzőeszközök, illetve a határvizek leküz
désére felkészült, az elkövetés korszerű eszközeit al
kalmazó, mindenre elszánt magyar és külföldi határsér
tők tiltott határátlépési kísérlete;
d/ a magyar-osztrák vizumkényszer megszüntetésével az oszt
rák állampolgárok 20-25 %-os forgalomnövekedése, főleg a
vasúti határátkelőhelyeken; a Fertőujlak-Pamhagen viszony
latban közlekedő különvonatok számának emelkedése; sze
mély- és fényképcserés osztrák útlevelekkel határsérté
sek elkövetése; a tiltó névjegyzéken szereplő személyek
gyakoribb megjelenése; fokozódó embercsempész-tevékenység;
e/ a jugoszláv határszakaszon Berzence határátkelőhely, a
román határszakaszon Csengersima határátkelőhely 1979.
év második felében történő megnyitása, a csehszlovák ha
társzakaszon a komáromi Duna-hid felujitása és a jármű
forgalom ideiglenes átterelése; a gabcsikovói vizlépcső
építésénél öt ideiglenes határátkelőhely megnyitása; a
jugoszláv és a román határszakaszon a kishatárforgalom
növekedése;
f / határsértési kísérletek: vasúti, közúti és légi jármüve
ken megbújva; hamis, hamisított, személy- és fénykép
cserés úti okmányok, továbbá más megtévesztő módszerek
alkalmazása, főleg magyar, NDK-, csehszlovák, lengyel,

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - 001/1979 (1.10.) - BM HÖR Orsz Par 14

4

román és közel-keleti állampolgárok részéről, a határ
átkelőhelyeken vagy annak közelében; valamennyi határ
átkelőhelyen a forgalom növekedése; erőszakos cselek
mények; kitörési és tuszszerzési kísérletek; embercsem
pészés NSZK-, olasz, közel-keleti, csehszlovák, magyar
állampolgárok, hontalan személyek, nemzetközi bűnöző
bandák részéről;
g / földtani kutatások folytatása az osztrák, kőolaj és föld
gáz közös feltárási munkálatok a román, a határ menti
gazdasági együttműködés bővülése a jugoszláv, jelentős
vízügyi terepmunkák a csehszlovák és az osztrák határsza
kaszon ;
h/ határrendsértések valamennyi határszakaszon az államha
tár közelében dolgozó, kiránduló, vadászó, horgászó, ha
tárvízen közlekedő vagy ott fürdőzo magyar állampolgá
rok és a szomszédos ország állampolgárai részéről; oszt
rák területről turisták és korábban tiltott határátlé
pést elkövetett magyar állampolgárok részéről, továbbá
légtérsértések.
2. / A hatá,rsértők legnagyobb aktivitása julius és október közöt
ti időben várható, de egyes irányokban, határ közeli nagyobb
településben, idegenforgalmi centrumban az aktivitás ettől
eltérhet.
A határsértők valószínű mozgásának országos főirányai:
a/ nyugati viszonylatban:
- Komárom - Győr - Hegyeshalom - Nickelsdorf,
- Győr - Kapuvár - Sopron - Mattersburg,
- Szombathely - Kőszeg - Rattersdorf;
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b/ déli viszonylatban:
- Nagykanizsa - Letenye - Csakovec,
- Pécs - Barcs - Virovitica,
- Kiskunhalas - Kelebia - Subotica,
- Szeged - Röszke - Horgos;
c/ keleti-északi viszonylatban:
- Arad - Lökösháza - Békéscsaba,
- Kosice - Hidasnémeti - Miskolc.

A felsoroltak mellett fokozott figyelmet kell fordítani
az alábbi irányok határőrizetének megszervezésére és irá
nyítására :

- Szombathely - Körmend - Szentgotthárd - Fiirstenfeld,
- Mohács - Kölked - Batina,
- Arad - Nagylak - Szeged,
- Sahy - Parassapuszta - Nagyoroszi,
- Sturovó - Szob - Vác,
- Komarno - Komárom - Tata.

II.

A Magyar Népköztársaság államhatárának szilárd őrizete, a ha
tárforgalom biztonságos, kulturált, gyors ellenőrzése, a ha
tárrend feszes fenntartása, a magas fokú harckészültség biz
tosítása, az objektumok megbízható őrizete, az állam- és a közbiztonság fenntartásából adódó feladatok eredményes végrehaj-
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tása, a pártpolitikai nevelőmunka hatékony végzése, az erköl
csi-fegyelmi helyzet szilárdítása, a gazdasági épitomunka
szervezett megoldása, a csapatok hatékony vezetése érdekében
m e g p a r a n c s o l o m :
1.1 A határőrség személyi állománya az MSZMP XI. kongresszu
sa határozatának végrehajtásával, a belügyminiszter elv
társ által a határőrség elé állitott követelmények ered
ményes teljesítésével készüljön az MSZMP XII. kongresszu
sára, a Magyar Tanácsköztársaság 60. és hazánk felszaba
dulásának 35. évfordulójára.
Az elért eredményekre alapozva következetesen folytassák
tovább a vezetési stilus és módszerek, valamint az opera
tivitás fejlesztését, a végrehajtás szervezettségének,
minőségének és fegyelmének növelését. Erősítsék a szolgá
lati és a politikai éberséget, a munkáért érzett szemé
lyes felelősséget, a kezdeményezést. Tegyék szélesebb kö
rűvé a korszerűbb módszerek kutatását és gyakorlati alkal
mazását.
2./ Az országos parancsnokság irányításával, segítségével és
ellenőrzésével a kerület- /ezred/ parancsnokok a Magyar
Népköztársaság államhatárának őrizetét, a határforgalom
ellenőrzését, a határrend fenntartását, az objektumok őr
zését, az állam- és a közbiztonsággal összefüggő felada-i
tok végrehajtását a saját erők és eszközök hatékony alkal
mazásával, az együttműködő szervekkel és a határterületi
lakossággal összehangoltan szervezzék, és biztosítsák a
szolgálat eredményes végrehajtását.
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a I Az államhatár őrzését a határsértők valószínű mozgási
irányaiban nyugaton és délen két lépcsőben, keleten és
északon egy lépcsőben szervezzék meg a határőrizetioperativ helyzetnek megfelelő mélységig, összhangban a
40/1974. MT /XI.1./ számú rendeletében foglaltakkal.
b/ A határsértők valószínű mozgási irányainak, áthaladási
csomópontjainak térbeni, időbeni helyes kiválasztásá
val, a változásoknak megfelelő igazításával, az első és
a második lépcső, a szervezetszerü és a bevonható, a
csapat- és a felderítő erők összehangolt tevékenységé
vel biztosítsák a szilárd mélységi határőrizetet. A
konkrét helyzettel és az előzetes intézkedésekkel össz
hangban bátran alkalmazzák a kombinált feladatokra - raz
ziákra, helyzeti adatokra stb. felkészített, híradó esz
közökkel, jármüvekkel és szolgálati kutyákkal megerősí
tett - mozgó járőröket, járőrcsoportokat, manővercsopor
tokat .
c/ A helyzeti adatokra gyorsan, tervszerűen intézkedjenek,
az eredményes tevékenység személyi és tárgyi feltételei
nek egy idejű biztosítása mellett javítsák a

végrehaj

tás szervezettségét. A helyzet gyors tisztázásával, az
előzetes parancsnoki intézkedések kerület- és alegység
szinten is begyakorlott, szakszerű megtételével, a vég
rehajtók folyamatos felkészítésével, a feszes jelentő
szolgálattal csökkentsék a passzív időt, az erő- és esz
közigényt.
A razziára, a határzárásra, az elektromos jelzőrendszer
jelzésére, a visszaforduló határsértők elfogására, a
csatlakozások őrzésére, a terrorcselekmények és a légi
eszközökkel történő kiszöktetések megakadályozására, a
karhatalmi feladatok végrehajtására és az objektumvédelem
re készített terveket folyamatosan pontosítsák,•ezek vég
rehajtását gyakoroltassák.
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d/ Fejlesszék tovább az őrs /objektumőr-alegység/ pa
rancsnokok vezetői készségét, határőrizetet /objektum
őrizetet/ tervező, szervező, irányitó és ellenőrző
munkáját. Segitsék elő a határőrizeti /objektumőrizeti/ elveket rugalmasan érvényesítő elhatározások,
szolgálati módszerek gyakorlati bevezetését. Biztosít
sák az erők és eszközök aktiv, meglepetésszerü és
összehangolt alkalmazását.
e/ Folyamatosan elemezzék a kritikus határőrizeti irányok,
területek, körzetek és az alacsony hatásfokkal működő
alegységek helyzetét, az irányítás és a végrehajtás mód
szereit, a személyi és tárgyi feltételeit. A szükséges
változtatásokat időben tegyék meg, annak hatását ellen
őrizzék .
f/ Intézkedjenek az együttmüködés megszervezésére a saját
erőkön belül, a szomszédos kerületekkel, a közös fel
adatok határőrizeti helyzetnek megfelelő meghatározásá
ra az együttmüködő szervekkel, ezek végrehajtásának meg
szervezésére és rendszeres értékelésére, a szükséges iga
zitások időbeni megtételére. Erősítsék a rendőri szer
vekkel, elsősorban a járási és a városi kapitányságokkal
az őrsökkel, a körzeti megbízottakkal folytatott közös
tevékenység hatékonyságát, koordináltságát, javítsák az
információcserét. Az egyezményekben foglaltaknak megfe
lelően szervezzék az együttmüködést a szovjet, a cseh
szlovák és a román határőrizeti szervekkel.
g / Az 1., a 2., a 3. és a 11. kerület az együttmüködésre
kijelölt MN-alakulatokkal a vonatkozó parancsoknak meg
felelően szervezze meg és gyakoroltassa a meghatározott
feladatok végrehajtását, készüljön fel közös gyakorla
tokon való részvételre.
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Javítsák az együttműködést az 1. HLÉHDS ügyeleti osztá
lyával és a kisegítő ezredőrsökkel a légtérsértések idő
beni felfedése, a repülési adatok pontos jelentése, a
bekövetkezett események kölcsönös rendezése terén.
Fordítsanak fokozott figyelmet a sugárfigyelő és jelzőrendszerben részt vevők felkészítésére, előírásszerű mű
ködésére .
h/ Intézkedjenek a FEP-ek és az érintott őrsök közötti együtt
működés feszes megszervezésére, annak folyamatosságára.
Hangolják össze, gyakoroltassák be a kitörés, a tuszszerzés, valamint az egyéb erőszakos cselekmények és a til
tott határátlépések megakadályozását szolgáló közös tevé
kenységet.
i/ Szervezzék meg az objektumok biztonságos őrzését, bizto
sítsák az őrségek napi felkészítését, a feszes szolgálatellátást, az őrzéstechnikai eszközök működőképességét. A
határőrezred parancsnoka biztosítsa az objektumok pa
rancsnokaival a jó együttműködést, az ezredre háruló,
összetett feladatok követelményszintű végrehajtását és
ellenőrzését. Az uj kiképzési rendszerű műszaki épitő
zászlóalj szervezetten és fegyelmezetten teljesítse fel
adatait.
j/ Javítsák az önkénteshatárőr-csoportok összetételét, te
vékenységük irányítását és szervezettségét, összhangban
a kerületparancsnok határőrizeti parancsával, az alegy
ségparancsnokok elhatározásával, folyamatosan biztosít
sák a határőrizeti feladatok végrehajtásában való aktív
részvételüket. Fokozzák a határterületi lakosság bevo
nását a határőrizetbe, elsősorban az aktiv időben és te
rületeken, valamint ott, ahol a saját erők lehetősig* I
korlátozottak.
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k/ Törekedjenek a szolgálati állatok szélesebb körti, ha
tékonyabb alkalmazására. Dolgozzák ki a szolgálati ku
tyák alkalmazásának rugalmasabb feltételeit és szabá
lyait. Fejlesszék a kutyák nyomkövető képességét, fo
kozzák a hordozható blokkon történő, a H-6 3 M jelzőké
szülékkel, járőrökkel /örökkel/ összehangolt és a raz
zia harcrendjében történő alkalmazásukat. Fordítsanak
fokozott figyelmet a tenyésztési feladatok végrehajtá
sára .
i/ Biztosítsák a műszaki-technikai berendezések és a techni
kai eszközök rendeltetésszerű alkalmazását, a szükséges
műszaki munkák időbeni elvégzését.
3./ Az MSZMP idegenforgalmi politikájának, a kormányhatározatok
nak, a BM-parancsoknak megfelelően tegyenek eleget a határforgalom-ellenorzés növekvő követelményeinek. Az országos
parancsnokság szervei, a kerületek - együttműködve a határ
forgalom lebonyolításában részt vevő szervekkel - biztosít
sák a forgalom-ellenőrzés biztonságos, kulturált és gyors
végrehajtását.
a/ Kiemelten foglalkozzanak a magyar-osztrák vízumkényszer
megszüntetéséből adódó feladatok végrehajtásával. Folya
matosan gyűjtsék, értékeljék a tapasztalatokat, a szük
séges változtatásokra időben intézkedjenek, illetve
azokra tegyenek javaslatot.
b/ A kerületparancsnokok az állomány szakismeretének fej
lesztésével, a követelménytámasztás fokozásával, rendsze
res és váratlan ellenőrzésekkel érjék el a szabályzatok
nak és az utasításoknak megfelelő szolgálatellátást. Biz
tosítsák, hogy a FEP-ek állománya készségszinten ismerje
a személyazonosítás szakszerű végrehajtását. A terror-

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - 001/1979 (1.10.) - BM HÖR Orsz Par /II

11

cselekmények, a tuszszerzés megakadályozására - első
sorban nyugaton, délen és a budapesti FEP-en - napon
ta szervezzenek a szolgálatban lévő állományból cso
portot, azokat lássák el hiradó, hangosbemondó, vala
mint egyéb technikai eszközökkel, és gyakoroltassák a
feladatok végrehajtását. A bekövetkezett eseményeket,
a határsértők, az embercsempészek és más bűnözők ál
tal alkalmazott módszereket értékeljék, a tapasztala
tokat hasznosítsák.
c/ Akadályozzák meg az erőszakos cselekményekkel, a tuszszerzéssel, a jármüvek rejtekhelyeinek kihasználásával,
fénykép- és személycserés, hamis vagy hamisított utiokmány és átléptetőbélyegző felhasználásával történő
tiltott határátlépési kísérleteket; a vámszervekkel
együttműködve az ellenséges propagandaanyagok, az áru,
a deviza, a fegyver, lőszer, valamint a kábítószer csem
pészését .
d/ A forgalom és a határőrizeti-operativ helyzet követelmé
nyeinek megfelelően manőverezzenek az erőkkel és eszkö
zökkel. Biztosítsák az állomány szabályzat szerinti meg
terhelését, körültekintően tervezzék a szabadság és a
pihenőnapok kiadását.
e/ Az érintett kerületek az intézkedési terv szerint ké
szüljenek fel az FTR-hez kapcsolódó, Terminál kiegészitő rendszer kisérleti üzembe helyezésére. A határátke
lőhelyek szolgálati rendszerét ennek figyelembevételé
vel alakitsák ki.
f/ A budapesti FEP - együttmüködve a határőrezreddel, a
rendőrséggel, a MALÉV-vel, az LRT-vel, a vám- és más
helyi szervekkel - szervezze meg és hajtsa végre a repü
lőtér és a központi hajóállomás forgalmának ellenőrzését.
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A légi közlekedés biztonságával kapcsolatos közös in
tézkedésekben a terrorcselekmények és a rendkívüli ese
mények megelőzésére, elhárítására meghatározott felada
tokat az érintett szervekkel összehangoltan hajtsa vég
re. A BM Határőrség törzsfőnöke a budapesti FEP tevékeny
ségére adjon ki éves határőrizeti parancsot.
Intézkedjenek a határrend további szilárdítására, a szemé
lyi állomány felkészítésének és a határ menti lakosság tá
jékoztatásának javítására, a határrendsértések megelőzé
sére, a vonatkozó nemzetközi szerződésekből és egyezmények
ből fakadó kötelezettségek teljesítésére. Biztosítsák a ha
tárrendsértések időbeni felfedését, az elkövetők megállapí
tását és ellenük a szabálysértési eljárás kezdeményezését,
az ilyen események dokumentálását.

I
A határmegbizotti, helyi vegyesbizottsági tárgyalásokat meg
felelően készítsék elő és dokumentálják. Az országos parancs
nokság irányításával hajtsák végre az államhatár láthatósá
gának biztosításával kapcsolatos munkákat. A helyi tanácsok
kal közösen szervezzék, irányítsák és ellenőrizzék a határ
nyiladék tisztítását.
A parancsnokok és a felderítő állomány az államhatár opera
tív biztosításában következetesen és magasabb szinten érvé
nyesítsék az állambiztonsági, operatív munkára vonatkozó elő
írásokat, a szocialista törvényességet.
a / Tegyenek intézkedéseket a felderitő tevékenység haté
konyságának növelésére, az operativ erők és eszközök cél
irányos, tervszerű fejlesztésére, valamint az operativ
lehetőségek jobb kihasználására. Biztosítsák a tiltott
határátlépésre utaló jelzések, adatok gyors és folyama
tos áramlását, értékelését, s az ezekre való hatékony
reagálást.
U

1
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b / Differenciáltan alkalmazzák a büntetőeljáráson kivüli
megelőző intézkedéseket, rendszeresen értékeljék e te
vékenység hatékonyságát, általánosítsák a jó taoasztalatokat.
c/ A felderitő munka minden területén fordítsanak nagy fi
gyelmet a szakszerűségre, a konspirációs és biztonsági
előirások betartására. A vizsgálati munkában biztosítsák
az előállítottak ügyének gyors tisztázását, a törvényes
ség betartását. Készüljenek fel az uj BTk. előírásának
elsajátítására és alkalmazására.
d/ Fordítsanak megkülönböztetett figyelmet az idegenforga
lom növekedésével összefüggő operativ helyzet folyamatos
értékelésére, a tiltott határátlépési előkészületek, ki-'
sérletek időbeni felfedésére.
6./ A parancsnokok /vezetők/ folyamatosan vizsgálják a létszám
helyzet alakulását. A belső erőtartalékok további feltá
rásával, az erőkkel való átgondolt gazdálkodással bizto
sítsák a feladatok és a végrehajtáshoz szükséges feltéte
lek összhangját. A rendezvények, a vezénylések csökkenté
sével, a szabadságolások előrelátó tervezésével, az épitőbrigádok létszámának rugalmas alakításával fokozzák az
aktiv időszakban az erőösszpontositást.
A sorállomány utánnótlása során javitsák a lakó- és a mun
kahelyi ellenőrzést, a bevonuló állomány összetételét. Tart
sák a készség szintjén a harckészültségi feladatok végrehaj
tását, naprakészen a tervokmányokat. Javitsák a saját ter
vezésű gyakorlataik komplexitását. Hajtsák végre a behívás
ra tervezett tartalékos állomány utóképzését.
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7./ A politikai szervek állitsák munkájuk középpontjába az
MSZMP XI. kongresszusa határozatából adódó feladatok vég
rehajtásának segitését, a XII. kongresszusra, a Magyar
Tanácsköztársaság 60., felszabadulásunk 35. évfordulójára
és az 1980-ban sorra kerülő országgyűlési és tanácstagi
választásokra való felkészülést, a törvények, a rendele
tek és a parancsok egységes értelmezését, a szabályzat
szerinti szolgálatellátást és magatartást, a személyi ál
lomány aktivitásának fejlesztését. A tartalmi kérdések
kapcsolódjanak az MSZMP XII. kongresszusa dokumentumainak
megismeréséhez.
a/ Következetesen folytassák - a politikai munka eszközei
vel - minden szinten és területen a cselekvési egység
szilárdítását, a végrehajtás fegyelmének és minőségének
javitását. Állitsák előtérbe a szolgálati feladatok tel
jesítésére, az állam- és a közbiztonság védelmére mozgó
sító munkaformákat és módszereket. Fokozzák az állomány
felelősségérzetét, politikai és katonai éberségét. Ér
zékenyen reagáljanak az állományt érdeklő kérdésekre, az
élet változásaira.
b/ A marxista-leninista oktatásban törekedjenek az MSZMP
KB 1976. október 26-i határozatának végrehajtására, a
propagandisták ideológiai és módszertani felkészítésére.
Körültekintően szervezzék meg az MSZMP XII. kongresszu
sa határozatának és dokumentumainak megismertetését,
feldolgozását. A kongresszusi útmutatásoknak megfelelően
ki kell adni, több évre, a személyi állomány eszmei-politikai oktatására vonatkozó parancsot.
c / A politikai tömegmunka eszközeit és formáit célszerűbben
használják fel a személyi állomány körében a szolgálatellátás politikai, erkölcsi és lélektani feltételeinek
kialakítására, magas szinten tartására. Erősitsék a po
litikai információ hitelességét és gyorsaságát, biztosit-
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sák az érdemi reagálást. A közművelődési és a kulturá
lis nevelőmunkában fokozzák a személyi állomány külön
böző akciókban való részvételét, az ifjúsági klubmunkát.
d/ Összehangolt katonai és politikai munkával biztosítsák
a politikai, az erkölcsi-fegyelmi követelményrendszer
folyamatos tudatosítását. Következetesen lépjenek fel
a szervezetlenség, a szabálytalanságok és a mértékte
len italozás ellen. Erősitsék a hivatásos állomány kö
zösségeit, a szolgálati, a munka- és az anyagi fegyel
met. A közúti közlekedés, a biztonsági és munkavédelmi
szabályok betartására nevelés képezze a napi tevékeny
ség szerves részét. Minden szinten javitsák a politikai,
erkölcsi-fegyelmi helyzet elemzését, értékelését.
e/ A honvédelmi nevelőmunkában fordítsanak megkülönbözte
tett figyelmet a határőrség önkéntes segítőinek politi
kai nevelésére, az Úttörő- és Ifjú Gárda-alegységek fo
lyamatos segítésére, a határőrközségekben folyó politi
kai nevelőmunkára, a határterületi lakosság tömegeinek
mozgósítására, a kapcsolat erősitésére, a párt.-, az ál
lami, a társadalmi és a gazdasági szervekkel.
f / A parancsnokok - vezetők - folyamatosan biztosítsák a
01/1973. számú utasításban foglalt ifjuságpolitikai fel
adatok végrehajtását. Segitsék a fiatal hivatásos és
polgári állományúak beilleszkedését, hivatástudatuk fej
lesztését, magas szinten tartását. Fokozott mértékben
igényeljék munkájukhoz a KISZ-szervezetek segítségét.
8./ Az egyszemélyi parancsnokok /vezetők/ biztosítsák a káder
politikai elvek betartását. Fordítsanak fokozott figyelmet
a káderek következetes nevelésére, a tervszerű utánpótlás
ra, a vezetési készség fejlesztésére. Erősitsék a kádermun
ka demokratizmusát, a minősítések tartalmi színvonalát.,

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - 001/1979 (1.10.) - BM HÖR Orsz Par /16

16

nevelőhatását. Kiemelten foglalkozzanak a fiatal tisztek
nevelésével, hivatástudatuk erősítésével. A BM 26/1977.szá
mú parancsában foglaltak érvényesitésével készitsék el az
5 éves perspektivikus káderutánpótlási tervet. Javítsák a
felvételi és a toborzó munkát a hivatásos és a polgári ál
lomány folyamatos utánpótlása érdekében.
9./ A szabályzatok, a parancsok és az utasítások egységes ér
telmezésével, következetes betartásával biztosítsák a szi
lárd szolgálati fegyelmet, a katonai rendet, a magas fokú
harckészültséget.
a / A hivatásos állomány továbbképzése, önképzése során a
fő figyelmet - minden szinten és területen - a döntések
előkészítésére, a végrehajtás megszervezésére és az intézkedőkészség fokozására fordítsák.
Erősitsék a kapcsolatot a HM és BM tanintézeteivel. Se
gítsék elő a szolgálati tapasztalatok gyorsabb beépíté
sét az oktatómunka folyamatába, szélesítsék és mélyít
sék az oktatás és a gyakorlat kapcsolatát.
b / A sorállomány felkészítésében helyezzék előtérbe a szol
gálati éberség erősítését, a járőrök /őrök/ önállóságának
növelését, az erőszakos cselekmények elhárítását, a kar
hatalmi és objektumőrzési feladatok végrehajtását, a sze
mélyi okmányok ellenőrzésének ismeretét, a nyomolvasást,
a helyi lakosokkal való kapcsolattartást, a H-63 M jel
zőkészülék telepítését és jelzéskor a helyes ténykedést,
a belszolgálat ellátását, a pszichikai és erőnléti álla
pot fejlesztését; a FEP-állománynál a személyazonosítást,
a hamisítások felismerését, a kutatás szakszerű végrehaj
tását. A felkészítést a határőrizeti helyzet, az évszak,
napszak változásait figyelembe véve, gyakorlatiasan hajt
sák végre.
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c/ Biztosítsák a kiképzés személvi és tárgyi feltételeit,
folytassák a kiképzőbázisok fejlesztését, a korszerű
oktatástechnikai eszközökkel való ellátást.
10./ Biztosítsák a hiradó rendszerek, az elektromos jelzőrend
szer, a rejtett vezetés eszközeinek folyamatos működését,
a titokvédelmi rendszabályok betartását. Intézkedjenek a
hiradó eszközök célszerű alkalmazására, a hiradó állomány
szakismereteinek fejlesztésére, a határőrizeti tevékeny
ségek hiradó biztosítására, a FEP-ek jelentőszolgálatának
feszes működtetésére. Tervszerűen folytassák tovább a táv
beszélő- és a géptáviró-központok kicserélését, a nagy tel
jesítményű RH-berendezések telepítését és az antennarend
szerek felújítását, készüljenek fel a Veszprém-rádiók ki
vonásának és helyettesítésének megkezdésére, a kishajók
híradásának rekonstrukciójára.
11./ A pénzügyi-anyagi főnökségek biztosítsák a határőrség te
vékenységéhez szükséges pénzügyi, anyagi és technikai esz
közöket, egészségügyi feltételeket. Szervezzék meg az anya
gok és eszközök rendeltetésszerű felhasználását.
a/ Az országos parancsnokság szervei dolgozzák ki a VI.
ötéves tervidőszak szolgálati követelményeit és a ta
nulmánytervet. Ennek alapján készítsék el az anyagi,
műszaki fejlesztési és költségvetési terveket, amelyek
ben kiemelten kezeljék a szolgálati, harckészültségi
feladatok végrehajtását és az állományról való gondos
kodás javítását.
b/ Az MSZMP Központi Bizottságának 1977. december 1-i ha
tározata alapján fokozzák a saját erőforrások igénybevételét, a takarékossági elvek érvényesítését, a gaz
dálkodás fegyelmét, a társadalmi tulajdon védelmét.
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Javitsák az elszámolások feszességét, intézkedjenek a
károk és a visszaélések megelőzésére.
c/ Biztosítsák a beruházások és a felújítások időarányos
végrehajtását, az épitőmunka feltételeit.

Időben gondos

kodjanak a megnyitásra kerülő uj FEP-ek járulékos elhe
lyezési szükségleteinek biztosításáról, továbbá a vízum
kényszer eltörlésével kaocsolatos anyagi-technikai fel
tételekről. Folyamatosan javitsák az állomány szolgála
ti, munka- és életkörülményeit, ellátását. Csökkentsék
tovább az azonos feltételekkel rendelkező alegységek
gazdálkodási és ellátási szintkülönbségét.
d/ Gondoskodjanak a közegészségügyi és a munkavédelmi elő
írások végrehajtásának feltételeiről.

Intézkedjenek a

balesetek megelőzésére, a személyi állomány egészségé
nek védelmére, a szolgálatinap-veszteségek csökkentésé
re .
12./ Az MSZMP XI. kongresszusa, a KB 1969 novemberi határozata,
a Belügyminisztérium munkájára levont következtetések és
az elért eredmények alapján, a feladatok magasabb szintű
végrehajtása érdekében folytassák tovább a vezető, irányi
tó munka korszerüsitését, hatékonyságának és politikai tar
talmának erősítését.
a/ A vezető, irányitó munka minden szintjén és területén
következetesen fejlesszék tovább a vezetés hatékonysá
gát, biztosítva a követelményszintű végrehajtást. To
vábbra is összpontosítsanak a döntések előkészítésére,
kimunkálásukra és folyamatos pontosításukra, a felada
tok meghatározására és megértetésére, a végrehajtók fel
készítésére, a tapasztalatok rendszeres hasznosítására,
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az alacsony hatékonysággal dolgozó szervekre, alegysé
gekre, személyekre - összhangban a munkafolyamatok szer
ves részét képező ellenőrzéssel.
b / A vezetői munkában és a végrehajtásban következetesen
érvényesítsék a központi utasításokat, a cselekvési egy
séget, a feladatok számonkérésében a személyes felelős
séget. Maximalizmustól mentes, rugalmas tervezéssel, a
feladat, a cél és a lehetőség összhangját megvalósító
munkaszervezéssel, az Írásos munkák csökkentésével, a
vezető szervek összehangolt szakirányításával biztosít
sák a kiegyensúlyozott munka feltételeit.
Szervezzék meg és ellenőrizzék a vezetés korszerűsíté
sére, a munkastílus javítására, a megterhelés és a túl
zott adminisztráció csökkentésére kiadott, 028/1978.
számú intézkedés végrehajtását.
c/ Növeljék minden szinten az ellenőrzések hibamegelőző és
végrehajtás minőségét javító hatékonyságát. Javitsák az
ellenőrzések tervezését, követelménytámasztó és segítő
jellegét, váratlanságát.
d/ Az országos parancsnokság szervei a 34/1977. BM számú,
valamint a belügyminisztériumi államtitkár 4/1977. szá
mú parancsa alapján készítsék elő a határőrség bekapcso
lását a Belügyminisztérium számitógépes információs rend
szerébe. Dolgozzák ki a megvalósitás ütemtervét, bizto
sítsák a személyi és a tárgyi feltételeket.
e/ Az Országos parancsnokság szervei hazánk felszabadulá
sának 35. évfordulóján tartandó katonai díszszemlére ké
szítsék fel a határőrség diszzászlóalját.
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ff Készüljenek fel és a vonatkozó BM-parancs szerint ve
gyenek részt az országos népszámlálás határőrségi fel
adatainak végrehajtásában.
Elvárom, hogy a határőrség személyi állománya maradéktalanul
teljesítse a parancsban meghatározott feladatokat, személyes
tevékenységével járuljon hozzá a Magyar Népköztársaság állam
határának eredményes őrizetéhez, a határforgalom biztonságos,
kulturált és gyors ellenőrzéséhez, a határrend fenntartásá
hoz, az objektumok megbizható őrzéséhez, a karhatalmi felada
tok teljesítéséhez, az erkölcsi-fegyelmi helyzet szilárdítá
sához, az állam- és a közbiztonság fenntartásából adódó fel
adatok végrehajtásához, a harckészültség erősitéséhez.
Felkérem a párt- és a KISZ-szervezeteket, a szakszervezeti bi
zottságokat, hogy munkájukkal, javaslataikkal segítsék elő a
parancsban foglaltak megvalósítását.

Melléklet: 1 db naptári és ellenőrzési terv.
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