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EGYÜTTES INTÉZKEDÉS E
a BM Határőrséghez bevonuló sorkötelesek ellenőrzésének, 

védelmének közös rendőri és határőrségi feladataira

Budapest, 1984. évi május hó 31-én.

A Magyar Népköztársaság honvédelmi és belügyminiszterének 
0022/1980. számú együttes utasítása belügyminisztériumi végre
hajtására kiadott 16 1980. számú miniszterhelyettesi intézkedés 
13. pontjában meghatározott feladat végrehajtásának, a rendőr 
körzeti megbízottak által történő elősegítése módjára, az együtt
működés és az eljárás rendjére az alábbiak szerint

i n t é z k e d ü n k

1. A BM Határőrség magasabbegységek (kerület, ezred) és a bu
dapesti FEP parancsnokai a behívásra tervezett és előváloga
tott sorkötelesek adatait (névjegyzék — egy példányát) küldjék 
meg a sorköteles lakhely szerint illetékes rendőr-főkapitányság
ok közbiztonsági és közlekedési, Budapesten a közbiztonsági 

osztály vezetőjének.
Az osztályvezetők a névjegyzéket továbbítsák a behívásra ter
vezettek lakhelye szerinti illetékes rendőrkapitányságoknak.

2. A rendőr körzeti megbízottak, (a továbbiakban: KMB) fel
adataik részeként segítsék elő a működési területükről a BM 
Határőrséghez bevonulásra tervezett sorkötelesek alkalmassá
gának elbírálását és védelmét. Ennek érdekében ismerjék meg,
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és a gyakorlatban hasznosítsák az erre vonatkozóan kiadott 
módszertani útmutatót.

3. A KMB-k a sorkötelesek ellenőrzésének elősegítésével kapcso
latos feladataikra, a végrehajtás módjaira a kiadott módszerta
ni útmutató ajánlásait tekintsék irányadónak. Tapasztalataik
ról csak szóban tájékoztathatják a lakó- és munkahelyi ellenőr
zést végző határőrségi megbízottakat.

4. Amennyiben a lakó- és munkahelyi ellenőrzést követően a be
vonulásig, a behívásra tervezettek, vagy a már határőr szolgá
latot teljesítők alkalmasságát érintő körülményekről a KMB-k 
tudomást szereznek, értesüléseket — az 1. számú melléklet sze
rinti nyomtatvány értelemszerűen kitöltve — terjesszék fel az 
illetékes rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési
— Budapesten a közbiztonsági — osztályvezetőnek, akik a 
nyomtatványt soron kívül küldjék meg a BM Határőrség Or
szágos Parancsnokság Szervezési és „M” Osztály vezetőjének.

5. A BM Határőrség Országos Parancsnokság Szervezési és „M” 
Osztálya és a BM ORFK II. Csoportfőnökség Közbiztonsági 
Osztálya a közös intézkedés végrehajtásának tapasztalatait 
1985. október 30-ig értékeljék, a további feladatokat az érté
kelés napján pontosítsák.

6. A határőr magasabbegységek (kerület, ezred) a budapesti FEP 
parancsnokai; a személyügyi bizottságok tagjai; a lakó- és mun
kahelyi ellenőrzést végzők; (őrs, mélységi őrs, FEP parancsno
kok is) rendőr-főkapitányságok a közbiztonsági és közlekedési
— Budapesten közbiztonsági — osztályvezetők, a KMB-k ré
szére a közös intézkedés megjelenését követő két hónapon belül 
oktatás formájában dolgozzák fel a módszertani útmutatóban 
foglaltak egységes értelmezését az abból adódó feladatok végre
hajtását biztosítsák.

7. A közös intézkedés és a módszertani útmutató feldolgozásához 
szükség esetén a rendőri szervek igényelhetnek foglalkozásve
zetőket a BM Határőrség országos és a területileg illetékes ma
gasabbegység parancsnokságától is.

Jelen közös intézkedés a kiadás napján lép hatályba és a visszavo
násig érvényes.

TÓTH IMRE s. k.,
vezérőrnagy 

BM H atárőrség 
országos parancsnoka

TÓTH FERENC s. k„
r. vezérőrnagy

az országos rendőr-főkapitány  
közbiztonsági és közlekedési 

helyettese

Készült: 4490 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M
H A TÁ RŐ RSÉG  O RSZÁ GO S PA RA N C SN O K SÁ G  

B u d a p e s t

BELSŐ HASZNÁLATRA!

A K Ö R Z E T I  M E G B Í Z O T T A K  HELYE,  S Z E R E P E ,  F E L A D A T A
A BM H A T Á R Ő R S É G

S O R Á L L O M Á N N Y A L  T ÖRT É NŐ  U T Á N P Ó T L Á S Á N A K  
É S  V É D E L M É N E K  E L Ő S E G Í T É S É B E N  

(Módszertani útm utató)
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M
H ATÁRŐ RSÉG  O RSZÁ GO S PA RA N C SN O K SÁ G  

B u d a p e s t

BELSŐ HASZNÁLATRA!

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK HELYE, SZEREPE, FELADATA 
A BM HATÁRŐRSÉG SORÁLLOMÁNNYAL TÖRTÉNŐ UTÁNPÓTLÁSÁNAK

ÉS VÉDELMÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN 
(Módszertani útmutató)

A BM Határőrség békében is harci feladatot teljesít. A feladatok 
végrehajtásában egyre nagyobb szerepet betöltő sorállományt köz
vetlenül is érik a különböző ellenséges elemek támadó próbálkozá
sai. Ki vannak téve bűnöző és nemkívánatos személyek káros hatá
sának, szabályellenes, esetenként bűnös magatartásra csábító al
kalmaknak.

A határőri szolgálat ezért magasfokú politikai, erkölcsi követel
ményt támaszt és pozitív emberi tulajdonságot, környezeti stabili
tást igényel a bevonulásra tervezett sorkötelesektől. Ehhez a 3 hó
napos kiképzésen, majd a végrehajtó szolgálatban a nevelő és meg
előző munka összefüggő rendszere kapcsolódik. E két tényező 
együttesen hivatott a sorállomány pozitív összetételének és az alap
feladatok követelményszintű ellátásának biztosítására, ezen belül 
a sorállományúak által elkövetett rendkívüli események és bűn- 
cselekmények lehető leghatásosabb csökkentésére.

Az elmúlt évek szakszolgálati tapasztalatainak és a módszertani 
útmutató összegezésének célja:
— elősegíteni, hogy a körzeti megbízottak (továbbiakban: KMB-k) 

összrendőri tevékenységük részeként felkészültebben, céltuda
tosabban, eredményesebben végezhessék a sorkötelesekkel 
kapcsolatos feladataikat,

— hozzájárulni az egységes értelmezésen alapuló gyakorlat javí
tásához, az érintett szervek folyamatos együttműködésének el
mélyítéséhez,

— megakadályozni a rendelkezésektől eltérő igények érvényesü
lését, átfedését, párhuzamos intézkedéseket.

A HATÁRŐRCSAPATOK SORÁLLOMÁNNYAL TÖRTÉNŐ 
UTÁNPÓTLÁSÁNAK RENDSZERE. A SORKÖTELESEK 

KIVÁLOGATÁSÁNAK FŐBB KÖVETELMÉNYEI 
ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

A fegyveres erők részét képező határőrség sorállományának után
pótlását az MNK honvédelmi és belügyminiszterének a 0022/1980. 
számú (november 27.) együttes utasítása szabályozza. Végrehajtá
sára az MN vezérkari főnöke a 0057/1980., valamint az MNK bel-
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ügyminiszter-helyettese a 16/1980. számú intézkedései rendelkez
tek.

A rendelkezések kimondják, hogy a BM Határőrséghez az MN kü
lönleges szervezeteivel azonos követelményeknek megfelelő, poli
tikailag, erkölcsileg legszilárdabb hadkötelesek kerüljenek behí
vásra.

A társadalompolitikai fejlődés figyelembevételével újból szabályo
zásra kerültek a behívhatóság és beoszthatóság követelményei. 
Ennek lényeges alapvonása, hogy minden hadköteles teljesítse ka
tonai szolgálati kötelezettségét, ugyanakkor senki se kerülhessen 
olyan beosztásba, ahol a személyéhez kapcsolódó körülmények ve
szélyeztethetnék a szolgálati vagy a biztonsági érdek érvényesíté
sét.

A hadkötelesek alapelbírálása egyszer, általában a sorévfolyam ka
tonai nyilvántartásba vételének évében 18 éves korban történik. 
Az előkészítés során az adott sorkötelesre és közvetlen hozzátarto
zóira a Megyei (Fővárosi) Hadkiegészítési és Területvédelmi Pa
rancsnokságok (továbbiakban: MHTVP-k) minden év május vé
géig meghatározott eljárási rend betartásával összegyűjtik az alap 
elbírálásához szükséges adatokat, információkat. A különböző bel
ügyminisztériumi szervek — ezen belül a rendőrség őrsei és a 
KMB-k személyi és helyi ismeretei, valamint meglevő — adatai 
eljuttatásának rendjét és ismertetett miniszterhelyettesi intézke
dés 5—6. pontjai meghatározzák.

A KMB-nak személy szerint kell jelentést készíteni azokról, akik 
az MN vezérkari főnöki intézkedés mellékletében részletezett elbí
rálási szempontok szerint kifogásolhatók. (Jelen módszertani út
mutató 1. sz. melléklete.) Ezen kívül — az esetleges kiegészítő 
adatgyűjtést kivéve — szigorúan tilos a hadkötelesekről „Környe
zettanulmány”-t készíteniük.

A beérkező adatokat a MHTVP-k által létrehozott bizottság érté
keli és a következő döntéseket hozhatja és jelzéseket alkalmaz
hatja:
— I. alapelbírálású hadköteles: aki bármely katonai szervezethez 

bevonultatható. Ezek alapelbírálási tennivalóit a későbbiekben 
részletezzük.

— II. alapelbírálású hadköteles: aki különleges katonai szervezet
hez és a BM Határőrséghez nem vonultatható be.

— III. alapelbírálású hadköteles: aki fegyveres katonai szolgálatra 
nem vonultatható be.

Az elbírálást indokolt esetben ugyanez a bizottság vagy a katonai 
szolgálat idején a katonai szervezet — határőr magasabbegység pa
rancsnoka — azonos szempontok alapján megváltoztathatja, illet
ve javaslatot tehet a MHTVP felé az alapelbírálás megváltoztatá
sára. Ennek hiányában az alapelbíráláskor kapott minősítés a had
köteles korban végig érvényes marad. Ennek érdekében a 18—28 
év közötti sorkötelesek körülményeiben az alapelbírálás szempont
jait érintő változásokról a belügyi nyilvántartók a hozzájuk érkező 
adatokat folyamatosan küldik a MHTVP-okhoz.
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Arra összpontosítjuk a figyelmet, hogy a különleges katonai szer
vezethez vagyis az I. alapelbírálású, ezen belül a határőrséghez 
alkalmas állomány megítélésével közvetlen kapcsolatban jelent
kező összefüggéseket taglaljuk.

A 18. évben elbírált sorkötelesek általában 21—22 éves korukban 
történő bevonultatásukat közvetlenül csak orvosi vizsgálat előzi 
meg. Ezért az alapelbírálást érintő önbejelentést, vagy a BM nyil
vántartókból érkező értesítés hiányában a 18. éves minősítés ma
rad érvényben a bevonulás idején is.

Ettől eltérően a BM Határőrséghez történő bevonultatásra való al
kalmasság elbírálása nemcsak 18 éves korban, hanem a tényleges 
bevonultatást megelőző hónapokban különleges követelmények 
alapján történik.

A vezérkari főnöki és a belügyminiszter-helyettesi intézkedések 
előírják, hogy a BM Határőrség meghatározott területeire bevonul
tatásra tervezetteket a határőr magasabbegység parancsnokságok 
ismételten ellenőrzik és biztosítják, hogy oda alkalmatlanok még 
az I. alap elbírálásúak közül sem kerülhessenek behívásra.

A miniszterhelyettesi intézkedés 13. pontja előírja hogy: ,,Az érin
tett belügyi szervek a feladat végrehajtásához nyújtsanak segítsé
get.” Ez a segítség sokféle módon megnyilvánult, ezen belül nagy 
szerepe van a KMB-k eredményes közreműködésének. Az elmúlt 
közel másfél évtized tapasztalatai alapján ugyanakkor kimutatha
tók az eredményesség fejlesztésének lehetőségei.

A BM Határőrséghez alkalmasnak minősített sorkötelesek kivá
lasztása évenként folyamatosan és megyénkénti bontásban külön
böző polgári és katonai szakképzettséget tartalmazó létszámigény 
szerinti előválogatással kezdődik a tényleges behívást megelőzően 
3—6 hónappal. Ezt a fővárosban és a megyékben az e feladattal 
megbízott ,,megyefelelős” határőrtisztek végzik, kizárólag az I. 
alapelbírálású hadkötelesek nyilvántartási kartonjai alapján.

Az előválogatott hadkötelesekről a MHTVP-ságnál levő katonai 
nyilvántartó lapok adatai alapján a határőrség beosztottai kitölte
nek egy adatlapot, melyre később rávezetésre kerülnek a lakó- és 
munkahelyi ellenőrzés során feltárt adatok, az információkat szol
gáltató személyek nevének, munkahelyének (beosztásának) meg
nevezésével.
A lakó- és munkahelyi ellenőrzést a BM Határőrség állományában 
levő tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek, illetve nyugállományúként 
foglalkoztatott határőr, rendőr, honvéd tisztek (zászlósok, tiszthe
lyettesek) végzik nyílt információgyűjtés módszerével.

A lakó- és munkahelyi ellenőrzés célja és feladata: megállapítani, 
hogy a behívásra tervezett (előválogatott) sorköteles az ellenőrzés 
időpontjában ténylegesen megfelel-e az I. elbírálásukkal szemben 
támasztott, valamint a határőri szolgálat speciális politikai, erköl
csi, egészségügyi követelményeinek. 

Az ellenőrzést végzők ezért a sorkötelest, annak közvetlen hozzá
tartozóit, továbbá közvetlen ismerősi körét a lehető legjobban is-
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merőket személyesen felkeresik és tőlük szóban kérnek konkrét 
tájékoztatást. Az ellenőrzők írásos információt nem kérhetnek.

Az ellenőrzők a munkahelyeken a sorkötelesnek a munkához és a 
munkahelyi közösséghez való viszonyáról, jellemző tulajdonságai
ról és magatartásáról érdemi és megalapozott információt gyűjte
nek, elsősorban a közvetlen munkahelyi vezetőktől, a munkatár
saktól. Indokolt esetben a munkakönyv alapján tisztázzák, hogy a 
sorköteles milyen korábbi munkahelyeken dolgozott, mi volt azok 
változtatásának tényleges oka.

Az esetben, ha egy éven belül a behívásra tervezett személy több 
munkahelyen dolgozott, vagy előző munkahelyéről fegyelmi okok
ból távozott, esetleg önkényesen lépett ki, az ellenőrzését azon az 
előző munkahelyen is elvégzik, ahol hosszabb ideig dolgozott, il
letve, ahol körülötte konfliktus alakult ki.

A lakóhelyi ellenőrzés során személyesen kell beszélgetni a sorkö
telessel és annak szüleivel. Ennek célja:
— közvetlen benyomásokat és információkat szerezni a sorköte

lesről és családi körülményeiről,
— a családhoz, különösen a szülőkhöz való kötődésről,
— egészségi állapotáról, esetleges korábbi betegségeiről,
— a családtagoknak a sorkötelesre is kiható állapotát, körülmé

nyeit, betegségeit, pl.: öngyilkosság, annak kísérlete, idegbe
tegség, züllött, italozó környezet,

— amennyiben csak 8 általános iskolát végzett tisztázzák annak 
okait,

— megállapítják a sorköteles közvetlen ismerőseit (barátait),
— tájékozódnak az esetleges külföldi kapcsolatokról és lehetséges 

mértékben az ellenőrzés céljához kapcsolódó más kérdésekről.

A lakó- és munkahelyi ellenőrzés során az ellenőrzést végzőknek 
a vezérkari főnöki intézkedés mellékleteként kiadott elbírálási 
szempontok 3., 4., 5. pontjaiban meghatározott követelmények 
alapján tisztázni kell, hogy az adott sorköteles alkalmas-e a BM 
Határőrség állományába, ezen belül nyugati, vagy déli viszonylatú 
kerületeihez történő bevonultatásra.

A tapasztalatok alapján azonban előfordul, hogy a bevonulás előtti 
ellenőrzés időpontjában büntetőeljárás folyik olyan sorköteles el
len, akiről csak később az esetleges ítélet után tudják értesíteni a 
hadkiegészítő szerveket.
Az is előfordult több esetben, hogy a 3/c)—e) alpontokban szerep
lő okok valamelyike miatt már nyilvántartásba vették a sorköte
lest, de az értesítés még nem érkezett meg, ezért az átminősítés 
késik. Ilyen körülmények miatt adminisztrációs okokból még I. 
alapelbírálásúként szerepelhetnek a sorkötelesek az előválogatás 
és a lakó- és munkahelyi ellenőrzés idején.

A papnövendéki előfelvételt a sorkötelesnek jelentenie kell a 
MHTVP-ságra, ugyanakkor a vallási szektához, vagy cionista moz-
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galomhoz való tartozása azonban csak a családon belül és a sor
köteles közvetlen környezetében tárható fel.

Hasonlóak a tapasztalatok a 3,/g) alpontban megfogalmazott aktív, 
rendszeres, nem szocialista országbeli kapcsolatokkal, aminek he
lyes, differenciált megítélése a határőrségi szolgálat szempontjából 
különösen fontos biztonsági, ugyanakkor politikailag is jelentős 
feladat.

Az elbírálási szempontokhoz csatolt értelmezési kiegészítés előse
gíti a forgalomba sorolható esetek pontos behatárolását, de az egye
di megítélés megalapozásához a közvetlen környezetben több kö
rülményt pontosan szükséges tisztázni. Így: a külföldi kapcsolat 
személyi adatait, kinti körülményeit, a kapcsolat eredetét, rokoni, 
közvetlen ismerősi, vagy baráti jellegét, annak a sorkötelesre gya
korolt hatását, a kapcsolattartás formáját, folyamatosságát stb.

Igen fontos hangsúlyozni, hogy az elbírálási szempontok 5. pontjá
ban megjelölt pozitív körülmények esetén nyugati és déli viszony
latban egyéni elbírálás alapján teljesíthetnek szolgálatot ilyen kap
csolatokkal rendelkező határőrök, azonban az ellenőrzés során 
ezen pozitív jellemzőket pontosan fel kell tárni.

A határőrséghez való alkalmasság elbírálása szempontjából egyik 
döntő fontosságú feltételcsoportot a 3/h) alpont foglalja össze. Igen 
nehezen és szinte kizárólag a családokon belül és a közvetlen lakó- 
és munkahelyi környezetben állapítható meg, hogy a sorköteles 
veszélyeztetett környezetben él, antiszociális beállítottságú, vagy 
rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt áll.

A veszélyeztetett környezet fogalmának értelmezését elősegítő ki
egészítésből kitűnik, hogy ilyen szempontból szükséges feltárni és 
mérlegelni a sorköteles hozzátartozóinak és a közvetlen ismerősi 
(baráti) környezetének esetleges bűncselekményeit, továbbá alko
holista életvitelét és más ártalmas ráhatását, valamint a sorköteles 
öröklött, vagy szervi károsodását, rosszirányú befolyásoltságát, be
folyásolhatóságát. Ez körültekintő jellemtanulmányozást igényel 
az ellenőrzés során. Meg kell ismerni a társadalmi rendszerünkhöz, 
a közösséghez, törvényeinkhez való viszonyán túl az íratlan erköl
csi és magatartási normák betartásának szintjét is. A gátlástalan
ságra, garázda jellegű kiismerhető jellemtulajdonságok feltárása a 
határőrségi szolgálat szempontjából különös fontosságúak, amely 
az alkalmasságot rendszerint kérdésessé teszik.

Az elbírálási szempontok 3. pontjába sorolt követelményi tényezők 
összefüggő áttekintéséből kitűnik, hogy azok egy részének a jel
lege miatt a hadkiegészítő szerveknél a határőrséghez való alkal
masság megítélése szempontjából igen lényeges elemek már a 18 
éves korban történő alapelbíráláskor, de még inkább a tényleges 
bevonulásig tartó időszak változásairól igen kevés információ áll
hat rendelkezésre.

Ez a megállapítás elsősorban a 3/f), g), h) alpontokban megjelölt 
követelményekre vonatkoztatható, aminek kiegészítése a határőr
séghez történő behívhatóság elbírálásához nélkülözhetetlen. Ezt 
indokolják továbbá az elbírálási szempontok 4. pontjában megje-
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lölt követelmények, amelyek a 18 éves korban történő alapelbírá- 
láskor értelemszerűen nem is képezik a megítélés alapját. Ennek 
alapján csak a nyugati és déli viszonylatokban bevonulásra való al
kalmasságot kell elbírálni azok közül, akik minden tekintetben 
megfelelnek az alapelbírálás követelményeinek.

A 4/a) alpont a határőrizetet ellátó sorállományúakra a közvetlen 
környezetükből — közvetlen hozzátartozók, közeli ismerősök (ba
rátok) — a határőrizet biztonságára veszélyt képezhető tényezőket 
tartalmazza.

A 4/b) alpont tartalmazza az elmúlt másfél évtizedben előfordult 
rendkívüli eseményeket leggyakoribb okait és elősegítő körülmé
nyeit, amelyek bevonulás előtti feltárása útján a potenciális ve
szélyt hordozó elemeknek a legnagyobb biztonságot igénylő te
rületekre történő bevonulását tudjuk megakadályozni.

Az előzőektől több vonatkozásban eltérő gyakorlat érvényesül a 
budapesti határőrezredhez (Pesthidegkút—Ady-liget), továbbá az 
orosházi, nyírbátori, miskolci és a balassagyarmati határőrkerüle
tekhez történő bevonultatásra tervezett sorkötelesek ellenőrzésé
nél, elbírálásánál.

Az előválogatás ezekre a területekre is kizárólag I. alapelbírálású 
hadkötelesek közül történhet, alapvető itt is a politikai, erkölcsi 
követelmény, a helyi szabályozás lehetővé teszi a totális ellenőrzés 
mellőzését.

A lakóhelyi és rendőri információk beszerzése mellett, melynek 
célja:
— biztosítani, hogy meghatározott bizalmas beosztásokba az elbí

rálási szempontok 3. pontja alapján kiválasztott személyeket 
lehessen beosztani,

— nyugatra és délre történő áthelyezés esetén feleljenek meg az 
ottani szigorúbb követelményeknek.

Ezeken a területeken az 5/a)—b) alpontokban adott lehetőség alap
ján rendszeresen behívhatok olyan pozitív jellemű és magatartású 
sorkötelesek, akiknek aktív, rendszeres, nem szocialista országbeli 
kapcsolatai vannak, vagy más nyugatra és délre vonatkozó kizáró 
ok merül fel velük kapcsolatban.

Egyik legfontosabb megoldást igénylő feladatnak tartjuk, hogy a 
KMB elvtársak legyenek minden vonatkozásban tájékozottak a ha
tárőrséghez bevonultatásra tervezett fiatalok ellenőrzésének cél
jairól, tudjanak eligazodni a különböző viszonylatú határszaka
szokra bevonuló állomány megítélésének differenciált követelmé
nyeiről, valamint meghatározásra kerüljenek azok a reális tenni
valók és főbb munkamódszerek, amivel a KMB-k tevékenysége a 
jelenleginél kisebb adminisztrációs leterheléssel, ugyanakkor haté
konyabban kapcsolódjon ebbe a munkafolyamatba.

A lakó- és munkahelyi ellenőrzés előtt célszerűnek látszik megol
dani, hogy a KMB-k az ellenőrző személyek érkezéséig több héttel 
előbb tájékozódhassanak a körzetükben lakó és a BM Határőrség
hez behívásra tervezett személyekről.
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A lakó- és munkahelyi ellenőrzés befejezése és a tényleges bevo
nulás között általában 1—3 hónap is eltelhet. Az ellenőrzés ered
ményeként a határőrséghez való bevonulásra ténylegesen tervezett 
személyek magatartásában és a környezetükben gyakran jelent
keznek olyan változások, amelyek érinthetik a határőrséghez tör
ténő tényleges bevonultatás végrehajtását. A jelenleginél nagyobb 
biztonsággal kellene a hatékonyabb megelőző intézkedés végrehaj
tása érdekében, hogy a KMB-k tudomására jutó és a tényleges be
hívás végrehajtását megkérdőjelező esetekről intézményesen, vi
szonylag gyors, az adminisztrációs terheket nem növelő megoldás
sal jelzés érkezzen a határőrség érintett szervéhez.

A lakó- és munkahelyi ellenőrzést végző beosztottak viszonylag 
rövid idő alatt, naponta átlagosan 4—5 fő sorkötelesről tudnak ér
tékelő információt beszerezni. Ezt nehezíti, hogy az ellenőrzések
nél a sorköteles és a közvetlen környezetük igényes, sokoldalú 
megismeréséhez a lakóhelyen szükség van az adott családon kí
vüli, de jól tájékozott személyektől történő informálódási lehetősé
gekre is. Érthető, hogy a szülők elfogultság, továbbá más okok 
miatt gyakran elhallgatnak a sorköteles egészségi állapotáról, jel
leméről, magatartásáról, külföldi kapcsolatairól, közeli ismerősei
ről olyan körülményeket, amelyek az alkalmasságuk megítéléséhez 
fontosak lennének. A munkahelyen is jelentkeznek hasonló nehéz
ségek, de ezek a lakóhelyen történő ellenőrzéssel csak ritkán függ
nek össze, ezért annak részletezésétől ezen a helyen eltekintünk. 
Megoldandó feladatként jelentkezik olyan további módszer, lehe
tőség keresése és alkalmazása, ami növeli a lakóhelyi ellenőrzés ala
posságát, minőségi színvonalát.

II.
A KMB-K SZEREPE, FELADATA ÉS CÉLSZERŰ 
MUNKAMÓDSZEREI A BM HATÁRŐRSÉGHEZ 

BEVONULÁSRA TERVEZETT, ILLETVE MÁR BEVONULT 
ÁLLOMÁNY ELLENŐRZÉSÉNEK, MEGÍTÉLÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSÉBEN

A KMB-i szolgálat összrendőri feladatokat végez. A tevékenységet 
meghatározó működési alapelvek szabályzatban rögzítettek. Ezek 
között egyik fő feladatként szerepel az állam és közbiztonság vé
delmének elősegítése, ezen belül részt venni minden társadalomel
lenes — bűncselekmény vagy szabálysértés alapját képező — je
lenség, magatartás megelőzésében.

A megelőző tevékenység egyik jelentős, ugyanakkor sajátos terüle
teként fogható fel a mindennapi szolgálati feladatok rendszerében 
a hadköteles fiatalok elbírálásához kapcsolódó tevékenység. Nélkü
lözhetetlen szerepüket az határozza meg, hogy illetékességi terüle
teiken széles körű ismeretekkel rendelkeznek a sorkatonai szolgá
lat előtt álló és az azt teljesítő fiatalokról, lakóhelyi szűkebb kör
nyezetüket képező hozzátartozókról, közeli ismerősökről.

Politikai és szakmai ismereteik tükrében kivételes hozzáértéssel 
képesek meghatározott követelményekhez igazodva az adott fia-
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talok magatartásának, pozitív és hátrányos jellemzőinek, az elbí
rálásokhoz szükséges más körülmények megítélésére.

Sokoldalúan közreműködnek a BM Határőrséghez alkalmas szemé
lyek bevonulás előtti ellenőrzésének elősegítésében.

A hadkötelesek elbírálásának 1980-ban történő újbóli szabályo
zása és a végrehajtás tapasztalatainak ehhez igazodó elemzése, új
szerűen hasznosítható lehetőségeket mutatnak.

A kiadott miniszteri és miniszterhelyettesi rendelkezések több vo
natkozásban a korábbinál kedvezőbb feltételeket teremtettek a ha
tárőrséghez alkalmas személyek kiválasztásához. Miniszteri szinten 
rendelték el a behívásra tervezett állománynak a bevonulást köz
vetlenül megelőző lakó- és munkahelyi ellenőrzést. Konkrétan 
meghatározták az ismételt elbírálás követelmény szempontjait, ami 
lényegében az előző évtized rendkívüli eseményeinek tanulságai 
alapján levont következtetések alapján kerültek jóváhagyásra.

A korábbi időszakban kialakult gyakorlat felsőszintű jóváhagyása 
és a belügyminisztériumi végrehajtás rendjét szabályozó minisz
terhelyettesi intézkedés alapján újraszabályozásra került a határ
őrségi ellenőrzés gyakorlati rendje is. Mindehhez igazodva lehe
tővé válik a KMB-knek az eddigieknél hatékonyabb ugyanakkor 
kevesebb adminisztratív leterheléssel történő közreműködésének 
behatárolása, a reálisan jelentkező feladatok végrehajtásának egy
séges gyakorlati módszerei és az eljárás rendjének kialakítása.

Ugyanakkor rá kell mutatni, hogy csak akkor adnak írásban infor
mációt az adott sorkötelesről, ha olyan negatív körülményről van 
tudomásuk, ami kizárhatja az I. alapelbírálást, azaz a különleges 
alakulathoz való alkalmasságot.

Ehhez képest tapasztalataink szerint a legnagyobb szemléleti elté
rés jelenleg abban jelentkezik a KMB-k körében, mely szerint úgy 
értelmezik, hogy a határőrséghez történő lakó- és munkahelyi el
lenőrzés során ugyanez ismétlődik, ezért önhibájukon kívül eső 
okokból általában nem látják, hogy itt másról és többről van szó, 
ezért nem értik, hogy mihez és miben igényli a BM Határőrség a 
segítségüket.

A szemléleti egységesítés és a helyes feladatok alapját annak meg
értése adhatja megítélésünk szerint, hogy melyek a határőrséghez 
tervezettek elbírálásának fő kérdései, feladatai, módszerei, amit 
az előző fejezetben részleteztünk. Azokból kitűnik, hogy egyrészt: 
a bevonulás idején kell megfelelniük az I. alapelbírálásúkkal szem
ben támasztott követelményeknek, továbbá a nyugati és déli határ- 
szakaszon, bizonyos részüknek, valamint országosan meg kell fe
lelniük a speciális határőrségi feltételeknek is.

Ebből látható az a különbség is, hogy amíg a 18 éves korban vég
rehajtott alapelbíráláskor elegendő lehet a fiatal esetében az, hogy 
volt-e büntetve, vagy szabálysértési eljárás, rendőrhatósági kény
szerintézkedés vele szemben, addig a határőrséghez való elbírálás
kor ezeken túl igen sok további tényező, köztük konkrét pozitív 
körülmény feltárása és mérlegelése szükséges, úgy a sorkötelesre,
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mint rokonaira, közvetlen ismerőseire. Ugyanakkor ezeket szük
ségessé teszi az a tény is, hogy a fiatalok jelleme, körülménye, ma
gatartása 2—3 év alatt sokat változhat.

Az elbírálás rendszerében a határőrségi szolgálatra való alkalmas
ság megítélése az illetékes határőrségi vezetők feladata, ebben a 
körzeti megbízottaktól nem igényelhetnek döntő állásfoglalást. Is
meretes, hogy az eddigi gyakorlat ennek nem felelt meg, sőt még 
a közelmúltban is előfordult a KMB-k felé ilyen irreális igénytá
masztás. Az adatlapok szövege is erre orientálta az eljáró állo
mányt, aminek megszüntetésére intézkedés történt.

Korábban már rámutattunk, itt csak jelezzük, hogy minden tekin
tetben érvényesíteni szükséges azt a gyakorlatot, hogy a határőr
ségi szolgálatra való alkalmasság megítéléséhez ne legyen szükség 
írásos véleményeket, információkat készíteni a körzeti megbízot
taknak. Eddig ilyen kérés a bevonulás előtti ellenőrzésen kívül is 
viszonylag gyakran előfordult, amit a célnak megfelelő egyszerűbb 
értesítő-jelzőrendszer bevezetésével megszüntethetőnek látunk.
Ezáltal az eddigiekhez képest csökkeni fog a KMB-k ilyen irányú 
adminisztrációs terhelése.

Ezek után összefoglaljuk a határőrséghez bevonulásra tervezettek 
lakó- és munkahelyi ellenőrzéséhez kapcsolódó KMB-i feladatok 
végzésének célszerű gyakorlati módszereit, amiben az eddigi ta
pasztalatok hasznosítását eredményesen megoldhatónak látjuk.

Lényegesnek tartjuk, hogy a KMB-k minél előbb — és ne csak a 
lakó- és munkahelyi ellenőrzést végzők helyszínre érkezésekor — 
személy szerint értesüljenek a működési körzetükben határőrségi 
bevonultatásra tervezett fiatalokról. Az értesítésből kitűnhetne, 
hogy mikor érkeznek a lakóhelyen ellenőrző határőrségi megbí
zottak, továbbá külön jelölnék a nem nyugati és nem déli határ

szakaszokra tervezettek közül a totális ellenőrzés alá nem ke
rülő személyeket.

A körzeti megbízottaknak ezáltal egy-másfél hónap állna rendel
kezésükre ahhoz, hogy áttekintsék az adott sorkötelesről, közvet
len hozzátartozóiról és közvetlen ismerőseiről (barátairól) meglevő 
ismereteiket. Hangsúlyozni szükséges, hogy a körzeti megbízottak
nak nem feladata az érintett személyekről adatokat gyűjteni, vagy
is nem kell emiatt elmenni az adott családhoz, vagy beszélgetni a 
sorkötelessel, vagy más olyan módszerrel információkat gyűjteni, 
amiről az előző fejezet alapján tudja, hogy az ellenőrző határőrségi 
megbízott feladata.

Ugyanakkor célszerű és elősegíti az adott személyek elbírálásának 
alaposságát és sokoldalúságát, ha a másirányú szolgálati feladatai
ból adódó lehetőségeit felhasználva céltudatosan kiegészíti és rend
szerezi meglevő ismereteit az érintett személyekről és körülmé
nyeikről. Az elbíráláshoz szükséges tényezők áttekintésének előse
gítésére, továbbá az adott személyekhez kapcsolódóan meglevő is
meretek kiegészítésének és rendszerezési irányának orientálására 
a rendelkezések követelményeihez igazított adatlapot mellékel
tünk, amit az ellenőrző határőrségi megbízottak használnak.
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Az adatlap hívókérdései tartalmilag olyanok, hogy azok alapján a 
megfogalmazható válaszok összessége elegendő az adott sorköte
lesek alkalmasságának megítéléséhez. Tekintve, hogy az egyes kér
désekre több oldalról választ kérnek, célszerűnek látszott a rend
szerezés elősegítésére a körzeti megbízottaktól reálisan várható 
szóbeli tájékoztatás körét a lakóhelyen beszerzendő adatokra, meg
ismerésére irányuló kérdések szerkesztése.

Természetesnek tartjuk, hogy a KMB-k meglevő, továbbá az ellen
őrzést végzők megérkezéséig kiegészíthető, rendszerezhető ismere
teik mennyisége, mélysége sok tényezőtől függ. Az állományváltás 
és a területi változás következtében, továbbá városokban és na
gyobb településeken lehetnek és vannak olyan határőrséghez ter
vezett fiatalok, akiket személy szerint, vagy a környezetüket, is
merősi, baráti körüket nem, vagy csak részben ismernek. Befolyá
solja ezt az is, hogy az adott személy mióta lakik a körzetében, 
vagy távoli munka- vagy lakóhely miatt mennyit tartózkodik a 
KMB működési területén. Ilyen esetekben irreális lenne a KMB-től 
mértékadó tájékoztatást várni, igényelni. Ugyanakkor általa a la
kóhelyen esetleg ismert bármely részkérdésről adható tájékoztatás 
mellett olyan lehetséges információ-források ajánlásával segíthet, 
akiről reális tájékoztatást várhat a lakó- és munkahelyi ellenőrzést 
végző személy az adott sorkötelesről. A helyi viszonyokat nem 
ismerő személy és munkahelyi ellenőrzést végzőknek ugyanis a 
családon kívüli informálódási lehetőségek gyors megtalálása je
lenti az egyik legnagyobb nehézséget munkájuk végzésében.

A körzetében megfelelő személyi ismeretekkel és hosszabb szol
gálati tapasztalatokkal rendelkező KMB segítséget nyújthat az el
lenőrzéshez szóbeli tájékoztatást, ismeretei alapján — az alábbi 
főbb kérdésekben:

1. Volt-e, vagy folyamatban van-e a határőrjelölt sorköteles, to
vábbá közvetlen hozzátartozója, valamint barátai közül szabály
sértési vagy büntetőeljárás a bírósági, ügyészségi, rendőri vagy 
tanácsi hatóság részéről. Ennek körülményei, az ügy állása, a 
befejezés módja.
Itt a sorkötelest érintő, elsősorban olyan folyamatban levő, vagy 
a közelmúltban befejezett büntetőeljárás jöhet számításba, 
amelyről az előválogatás idején még nem kaphattak értesítést 
a hadkiegészítő szervek vagy nem ítélettel, illetve a nyilvántar
tásba nem kerülő büntetésszerű intézkedéssel zárult le az ügy.
Előfordulhat továbbá a közvetlen hozzátartozók olyan törvény- 
ellenes magatartása, ami miatt veszélyeztető hatások érhetik a 
sorkötelest, a helyes életvitel alakításában őt a környezete ká
rosan befolyásolja.
Végül igen fontos lehet a határőrségi szolgálatra való alkalmas
ság szempontjából, ha a sorköteles hozzátartozói, barátai közül 
valaki tiltott határátlépés, annak kísérlete miatt eljárás volt-e, 
illetve közülük valaki határőrizetre veszélyes személynek mi
nősül.

2. A sorköteles, annak közvetlen hozzátartozói, közeli ismerősei 
(barátai) közül az aktív, rendszeres nem szocialista országbeli 
vagy azok itteni követségeivel, gazdasági, kulturális vagy más
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intézményeivel meglevő kapcsolatairól ismert körülmények, 
személyi vagy más adatok.
Nagyon fontosak a kapcsolat eredetéről, jellegéről, a kapcsolat- 
tartás módjáról feltárható mozzanatok, továbbá a kapcsolatnak 
a sorkötelesnél jelentkezhető olyan hatásai, mint pl.: ellenséges 
rádióadók hallgatása, nyugatot dicsérő megnyilvánulások. Ilyen 
helyzetben levő személyek pozitív magatartását, megnyilvánu
lásait jellemző tények is fontosak, mert ezek alapján lehet dön
teni az egyedi elbírálás szerinti behívhatóságról is.

3. A sorköteles közvetlen hozzátartozói, közeli ismerősei (barátai) 
között vannak-e a jehova vagy más — a katonai szolgálati kö
telezettség iránti fenntartást, szembenállást hirdető — szekta, 
illetve vallási irányzat hívője, akik a határőrjelölt magatartását 
is befolyásolhatják. Milyen ehhez képest a sorköteles álláspont
ja, magatartása, elfogadja vagy ellenzi-e kapcsolatai meggyő
ződését.
Amennyiben a sorköteles ilyen környezetben egyértelműen po
zitív egyéniség, ezt tények bizonyítják, alkalmassá tehetik ha
tárőrségi szolgálatra is. Ezért ezek feltárása is igen lényeges se
gítség lehet a körzeti megbízottak részéről.

4. A sorköteles jellemző tulajdonságaiban jelentkező hátrányos 
vagy pozitív vonások elemzéséhez nyújthatja a legnagyobb se
gítséget a KMB tájékoztatása az ellenőrző határőrségi megbí
zottnak. A szocialista társadalmi életfelfogás és normák meg
felelő pozitív magatartás jeleit kifejező fiatalok kiválasztása 
lenne az ideális biztosíték a határőrségi szolgálatban való helyt
állásra, azonban az adott kereteken belül ez nem biztosítható 
abszolút mértékben.
Jellemzően ifjúkori sajátosságokat is figyelembe véve már a be
vonulás előtt lényeges megismerni a határőr jelölteknek a tár
sadalmi normáktól eltérő magatartásra való hajlamait, amelye
ket fokozott nevelési ráhatással és más megelőző intézkedések
kel ellensúlyozni lehet a szolgálati idő alatt. Ugyanakkor a még 
nem bűnöző vagy szabálysértő, de a társadalmi erkölcsi és ma
gatartástól kirívóan eltérő vagy arra hajlamos, drasztikusan go
romba, gátlástalanságokra hajló elemeket általában kizárják a 
legveszélyesebb (bizalmas) szolgálati helyekre való beosztás le
hetőségeiből.
A megelőzés szempontjából tehát a sorkötelesek és közvetlen 
kapcsolataik (barátaik) köréből az ilyen jelekre, továbbá a ká
bítószereket pótló élvezeti eljárásokra, italozó, munkakerülő 
csoportosulások résztvevőire vonatkozó tájékoztatások fontos 
közreműködést jelenthetnek.

5. A körzeti megbízottaktól nagy számban nem várható, hogy a 
sorköteles családi körülményeit, azon belüli helyzetét, a hozzá
tartozókhoz való kötődést ismerjék. Itt elsősorban a család bel
ső viszonyait jobban ismerő lehetséges információforrás ajánlá
sával segíthetik az ellenőrzést. Ugyanakkor előfordulhat, hogy 
személyesen is tájékoztatást tudnak adni az egyes sorköteles 
belső családi viszonyairól is, mivel azt valamilyen módon, más 
okból már megismerték.
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Amennyiben ilyen lehetőségeik vannak sokat segíthetnek az el
lenőrző tisztnek a sorköteles családjáról kialakított benyomá
saink kontrolljában, az elbíráláshoz szükséges egyes konkrét i s
meretek kiegészítésében, azok elmélyítésében. Ezután csökken
hetnek azok az ismerethézagok vagy a valóságtól eltérő tájé
koztatásból eredő hátrányok, ami a szülői elfogultság vagy kü
lönböző helytelen meggondolásokból gyakoriak. Különösen gya
kori, hogy elhallgatnak az ellenőrző előtt olyan körülményeket 
a határőrjelöltekről, mint az ideggyengeségre, fiatalkori meg
rázkódtatást előidéző esetekre, káros szenvedélyére, hátrányos 
viselkedésére, esetleges öngyilkossági szándékra utaló jelensé
geket, amit már nem tartanak lényegesnek vagy attól félnek, 
ha elmondják, nem vonultatják be a hadkötelest a határőrség
hez. Bővebb magyarázat nélkül is érthető, hogy az ilyen jelen
ségek később sokféle káros következményekkel járhatnak a ha
tárőri szolgálati viszonyok között.

Az ellenőrzés befejezése után, a határőr magasabbegységnél 
egy bizottság dönt a határőrjelölt alkalmasságáról, ahova a be
vonulását tervezték. Beszabályozott feladat, hogy az alakulat 
parancsnoka a bevonulás előtt egy hónappal névjegyzéket küld 
a hadkiegészítő szervnek azokról, akik az ellenőrzés alapján al
kalmasak és kéri a határőrséghez való bevonultatását.

A tapasztalatok szerint jelentős számban előfordul, hogy az el
lenőrzés befejezésétől a bevonulásig olyan változások következ
nek be egyes behívásra tervezettek körülményeiben, ami érin
ti a határőrséghez való alkalmasságukat.

A megelőzést nagyon segítené, ha az ilyen jelenségek, maga
tartások közül a körzeti megbízottak tudomására jutó esetekről 
gyors jelzés érkezne a határőrség szerveihez. Ennek feltételei 
ugyanakkor megteremthetők azon keresztül, ha a körzeti meg
bízottak értesítést kapnának azokról, akiket az ellenőrzés után 
behívásra terveznek a határőrséghez, továbbá beállításra kerül
ne egy minimális adminisztrációs terheléssel alkalmazható egy
séges értesítő-jelző rendszer, amivel a KMB-k kiválhatnák az il
letékes határőrségi szervek gyors, megelőző intézkedését.

A lehetőségek mérlegelése alapján erre a célra rendszeresíthető 
volna a KMB-k használatára olyan előre megcímzett, feleletki
választásra lehetőséget adó formanyomtatvány (1. sz. melléklet), 
amin aláhúzással jelölhetnék, minimális személyi adatok meg
felelő helyre történő bejegyzése mellett, hogy kivel kapcsolat
ban, milyen jellegű behívást megkérdőjelező vagy kizáró ok ju
tott tudomására. Ez a jelzés a közbiztonsági és közlekedési osz
tályvezető aláírása után a címzettként megjelölt határőrség or
szágos parancsnoksági osztályra érkezve gyors intézkedésre, 
megelőzésre adna lehetőséget.

A KMB-k részéről aláhúzott részek figyelembevételével az il
letékes parancsnokság intézkedik az információ azonnali határ
őrségi kivizsgálására és szükséges mértékben a bevonultatás 
megakadályozására.
Ez a megoldás lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy olyan 
határőrjelöltekről, akik a bevonulás előtt lakó- és munkahelyei-
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ken totális ellenőrzésre nem kerülnek és az alkalmasságukat 
érintő információik a KMB-k tudomására jutnak, róluk ugyan
ilyen módon adjanak jelzést a határőrség szerveinek.

A határőrjelölt sorköteleseknek a határőrségi szolgálatra való 
alkalmassági követelményei nemcsak a bevonulás előtti elbírá
lási, hanem a katonai szolgálatuk alatti megítélésük alapja is. 
Ezért a KMB-k sokat segíthetnek a határőrség sorállományának 
megelőző védelméhez, ha a lakókörnyezetben tudomásukra jutó
— az adott beosztásban tartásukra való alkalmasságukat érintő
— információkat jelzik a határőrségnek, a korábban ismertetett 
értesítő-jelző rendszer alkalmazásával.

A KMB-nek a fentiekben behatárolható, egységes célokat köve
tő, reálisan igényelhető módszerekkel végzett munkája felbe
csülhetetlen értékű hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a követel
ményeknek megfelelő sorállományt nagyobb biztonsággal vo
nultassák be a határőrséghez és eredményesebbé váljon azok 
megelőző nevelése. Figyelembe véve, hogy a rendőrség, köztük 
a KMB-i állomány utánpótlása jelentős mértékben a határőrség 
sorállományából kerül ki, ezirányú munkájuk közvetve hozzá
járulás a rendőri utánpótlás bázisának szélesítéséhez is.

Melléklet:

1. sz. Szempontok a katonai szolgálatra történő behívás elbí
rálásához.

2. sz. Lakó- és munkahelyi adatlap (határőr ellenőrzők hasz
nálják).

Készült: 4490 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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1. sz. melléklet a KMB-k részére kiadott módszertani útmutatóhoz.

BELSŐ HASZNÁLATRA!

SZEMPONTOK A KATONAI SZOLGÁLATRA TÖRTÉNŐ BEHÍVÁS
ELBÍRÁLÁSÁHOZ

1. Katonai szolgálatra nem hívható be az a hadköteles, aki bünte
tőeljárás alatt áll, vagy szabadságvesztését tölti (az eljárás be
fejezéséig, illetve a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának 
ideje alatt).

2. Fegyveres szolgálatra nem hívható be az a hadköteles:
a) akit állam elleni, háborús uszítás, továbbá népek szabadsága 

elleni bűncselekmény miatt 2 évre, vagy ennél hosszabb idő
tartamra jogerősen elítélték, illetve akit egyéb bűntett miatt 
3 évi, vagy ennél hosszabb időtartamú szabadságvesztésre 
ítéltek, feltéve, hogy a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült;

b) aki a belügyi szerveknél veszélyes és a különösen veszélyes 
bűnözők nyilvántartásában szerepel.

3. Különleges katonai szervezethez és tartalékos tisztképzésre 
nem hívható be az a hadköteles, aki elsősorban a saját vagy 
közvetlen hozzátartozója bűncselekménye, tevékenysége, vagy 
magatartása miatt arra alkalmatlan:
a) akit a Büntető Törvénykönyvben meghatározott állam elle

ni, az emberiség elleni bűncselekmény, államtitoksértés, köz
veszély-okozás, terrorcselekmény, légi jármű hatalomba-kerí
tése, rablás, élet elleni bűncselekmények valamelyikéért jog
erősen elítélték, függetlenül attól, hogy mentesült-e a hátrá
nyos jogkövetkezmények alól;

b) akit egyéb szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jog
erősen elítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrá
nyos következmények alól nem mentesül;

c) aki az állambiztonsági operatív alap- vagy kutató-nyilván
tartásban szerepel;

d) aki a felszabadulás óta jogellenesen elhagyta az országot és 
a bűncselekmény elkövetése után kegyelemben (amnesztiá
ban) részesülve hazatért;

e) aki az idegenlégióban, vagy valamely nem szocialista állam 
hadseregében szolgálatot teljesített;

f) aki papnövendék, vallási szekta, vagy cionista mozgalom ve
zetője, illetve tagja;

g) aki magánjelleggel nem szocialista ország külképviseleteihez 
rendszeresen bejár, ezen országok más szervével, állampol-
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gárával, oda kitelepült, vagy jogellenesen ott tartózkodó ma
gyar állampolgárral aktív, rendszeres kapcsolatot tart;

h) aki veszélyeztetett környezetben él, antiszociális beállított
ságú, vagy rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt 
áll.

4. A BM Határőrség nyugati és déli határőr kerületeihez a fentie
ken kívül nem hívhatók be:
a) akiknek közvetlen hozzátartozóit, barátait tiltott határátlé

pés miatt eljárás alá vonták, vagy velük szemben rendőrha
tósági intézkedéseket alkalmaztak, illetve a határőrizetre ve
szélyes elemeknek minősülnek;

b) akiknek előéletük, neveltetésük, összkörülményeik követ
keztében laza a családhoz való kötődésük, züllött, italozó, 
munkakerülő életmódot folytattak, magatartásukra a meg
gondolatlanság, felelőtlenség jellemző, galeri tagok voltak, 
kábító pótló és kábítószer fogyasztó, öngyilkosságot kísérelt 
meg.

5. Az összes körülményt figyelembe véve, egyéni elbírálás alapján 
a kizáró okokat nem kell alkalmazni azon pozitív magatartású 
hadkötelesek esetében:
a) aki a 3/g. pont hatálya alá tartozik;
b) akinek közvetlen hozzátartozója bizonyította a Magyar 

Népköztársaság iránti hűségét és saját maga a kizáró ok be
következésében nem hatott közre.

EGYES FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE:

Veszélyeztetett környezetben levőnek kell tekinteni azt a hadkö
telest, akinek a szellemi fejlődését, helyes életvitelének kialakítá
sát, valamint a katonai közösségbe való beilleszkedését, öröklött 
vagy szerzett szervi károsodások, környezeti ártalmak (szülők 
büntetett előélete, alkoholizmus), illetve a rossz személyi kapcso
latainak (baráti kör) kialakítása akadályozza.
Közvetlen hozzátartozó: a szülő (az örökbefogadó és nevelő szülő 
is), gyermek (az örökbefogadott és a nevelt gyermek is) a test
vér, a házastárs és az élettárs.
Aktív, rendszeres kapcsolat: aki maga, vagy közvetlen hozzátar
tozója, személyes ismerőse, vagy levél útján, továbbá más formá
ban tart folyamatos kapcsolatot, (ezek helyzetéről tájékozódik).
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