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23 /1982. számú
I N T É Z K E D É S E

a Belügyminisztérium munkájának önkéntes 
segítői Tanácsadói Csoportok létrehozásáról 
szóló 22/1981. sz. /Bk.6./ belügyminiszteri
parancsban meghatározott feladatok végrehaj

tására
Budapest, 1982, július 19-n.

A belügyminiszteri parancs az önkéntes társadalmi segítők te
vékenységének hatékonyabbá tétele, munkájuk szakszerűbb segí
tése és koordinálása érdekében Tanácsadói Csoportok megalakítá
sáról rendelkezik.

A miniszteri parancsban meghatározottak határőrségi végrehajtá
sára az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m  :

1./ A Tanácsadói Csoport tagja lehet az a nyugállományú határ
őr tiszt, zászlós, tiszthelyettes, aki vállalja a határőr
ség munkájának önkéntes, aktív segítését, aki állambizton
sági és operatív szempontból megfelel, valamint kellően is
meri, érti a titokvédelemmel és éberséggel kapcsolatos elő
írásokat .

A Tanácsadói Csoportok tagjai önkéntes segítők, őket önkén
tes határőr igazolvánnyal, valamint tanácsadói megbízólevél
lel kell ellátni.

Jog- és hatáskörükre, munkájuk értékelésére, elismerésének 
rendjére a BM Munkájának Önkéntes Segítői Szabályzatában 
foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

A Tanácsadói Csoport tagjai munkájának megszervezéséért,
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folyamatos instruálásáért az érintett osztályvezető fele
lős.

Ott, ahol az Önkéntes Tanácsadói Csoport létrehozásához 
nem rendelkeznek elegendő nyugállományú tiszttel, zász
lóssal, tiszthelyettessel, 1-2 főt bízzanak meg tanácsadói 
feladat ellátásával.

2./ Tanácsadói Csoportokat kell szervezni:
a./ a BM Határőrség Országos Parancsnokságán szervenként 

egy-egy csoportot, 3-9 fővel;

b ./ a magasabbegységek parancsnokságán, egy-egy csoportot, 
6-15 fővel, biztosítva abban a szervek részvételét.

A helyi lehetőségeknek és igényeknek megfelelően a 
magasabbegység parancsnokság szerveinél, a kiképző- 
bázisokon és a kiemelt FEP-okon is létrehozható egy- 
egy csoport, 3-9 fővel.

3./ A Tanácsadói Csoportok feladatai:
a,/ Általánosan:

- az önkéntes segítői szolgálattal összefüggő tapasz
talatok gyűjtése, értékelése, javaslattétel, hasz
nosítható tapasztalatok elterjesztése;

- az önkéntes segítők munkájához szükséges szakiro
dalom kidolgozása, megbízás alapján;

- a politikai nevelőmunkára, a honvédelmi, az állam- 
és közbiztonsági, az államhatár őrizetével össze
függő propagandára vonatkozó javaslatok kidolgozá
sában való részvétel;

- az önkéntes határőrök utánpótlását képező Ifjú Gár
da és Úttörő Gárda szervezetek munkájának segítése;
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- az önkéntes segítők felvételét jelölő, ajánló tár
sadalmi, gazdasági szervekkel való együttműködés erő
sítése, a felvételi munka javítása;

- az önkéntes segítői csoportoknál végzett oktató-ne
velői munka színvonalának javítására vonatkozó javas
latok kidolgozásában való részvétel;

- az ifjúság helyes történelmi szemléletének formálá
sához tájékoztatók megtartásában, találkozók megren
dezéséhez segítségnyújtás.

b ./ A BM Határőrség Országos Parancsnokságán működő Tanács
adói Csoportokban:

- magasabbegységeknél működő önkéntes tanácsadói cso
port vagy csoportok munkájának segítése;

- az önkéntes munkával összefüggő, országos hatáskörű 
feladatok koordinálása és végrehajtása;

- a BM Országos Rendőrfőkapitányságon és a Tűzoltóság 
Országos Parancsnokságán szervezett önkéntes tanács
adói csoportokkal, valamint az Ifjú Gárda és Ú ttörő 
Gárda Országos Parancsnoksággal való folyamatos kap
csolattartás és együttműködés;

- a BM Határőrség országos parancsnokának és helyette
seinek, az Önkéntes Határőr Csoportok és az önkéntes 
határőrök munkájának szervezésével, tevékenységük 
javításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása;

- önkéntes segítők országos értekezleteinek előkészí
tésében, a tapasztalatok közreadásában való részvé
tel;

- a magasabbegységeknél működő önkéntes tanácsadói 
csoportok kölcsönös és folyamatos tapasztalatcseré
jének megszervezése.
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c./ Magasabbegységek parancsnokságán működő Tanácsadói
Csoportokban:

- az önkéntes határőr csoportvezetők és az irányítá
sért felelős szolgálatszervező, eligazító, ellen
őrző, beszámoltató, értékelő tevékenységének segí
tése, s az ezzel összefüggő tapasztalatok gyűjtése, 
hasznosí tása;

- a Megyei Rendőr-főkapitányságokon és a Tűzoltóság Me
gyei Parancsnokságain szervezett önkéntes tanács
adói csoportokkal, valamint az Ifjúgárda és Úttörő- 
gárda megyei parancsnok ságokkal való folyamatos 
kapcsolattartás és együttműködés;

- kiképzési, továbbképzési anyagok készítésében, va
lamint az oktató-nevelő és a sajtópropaganda munká
ban történő aktív részvétel;

- a BM Határőrségnél szolgálatot teljesítő állomány 
nevelésében, valamint a leszerelők önkéntes segí
tői munkára történő felkészítésében részvétel;

- önkéntes határőr csoportok létrehozásának előkészí
tésében, a határőr város és község lakossága köré
ben végzendő propaganda munkában való részvétel;

- az önkéntes határőr csoportvezetők és irányítás- 
felelősök éves értekezletének az előkészítésében,
az értékelő jelentés összeállításában való részvétel;:

- az önkéntes segítők munkájának elismerésére javas
latot tenni;

- külön megbízatás alapján az önkéntes határőr cso-
portok tevékenységét ellenőrizni.

4 . /  A tanácsadói csoportok tagjai:

a ./ Munkájukban a hivatásos határőr szolgálatuk során
szerzett tapasztalatokat elsősorban szakismereteiknek
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és a tanácsadói csoportban elfoglalt helyüknek, sze
repüknek megfelelően hasznosítsák.

b./ Tartsanak szoros kapcsolatot a velük azonos szinten 
dolgozó határőrségi, valamint a rendőrség, tűzoltó
ság tanácsadói csoportjaival; az Ifjúgárda és az Ú t- 
törőgárda megyei, járási, városi parancsnokságain 
dolgozó határőr aktivistákkal.

5 ./ A csoportok összetétele szakmai előképzettségének megfe
lelően igazodjon az adott területen tevékenykedő önkén
tes segítői létszámhoz és a szakterület jellegéhez.

ó./ Nem lehet tagja a tanácsadói csoportnak az, akit a hiva
tásos állományból fegyelmi úton bocsájtottak el, illetve 
nyugállományba helyezését követően méltatlanná vált e meg
tisztelő megbízatásra.

7./ A tanácsadói csoportok szervezéséért, irányításáért a
BM Határőrség Országos Parancsnokságán a Határügyi-, va- 
lamint a Párt- és Tömegszervezeti Osztály vezetője; a ma- 
gasabbegységeknél a törzsfőnökök és a politikai osztályok 

 vezetői felelősek, az érintett parancsnokok és vezetők út
ján.

Gyakorlati munkájuk tartalmasságát, szervezettségét, azok 
anyagi, technikai, pénzügyi feltételeit a Belügyminiszté
rium Munkájának Önkéntes Segítői Szabályzatában meghatá
rozottaknak megfelelően, az illetékes parancsnokok bizto
sítják.

8./ A tanácsadói csoportok létrehozásával kapcsolatos szer
vezési feladatokat 1982. augusztus 31-ig kell végrehajtani.
A csoportokról az alapvető bázisadatokat /száma, létszá
ma, működési területe, összetétele/ a magasabbegységek
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parancsnokai 1982. szeptember 15.-ig írásban jelentsék a 
BM Határőrség Politikai Csoportfőnökének.

9 . /  Az önkéntes tanácsadói csoportok munkájával összefüggő 
tapasztalatok folyamatos gyűjtését, tevékenységükről a 
tájékoztatást a BM Határőrség Országos Parancsnokának a 
BM Határőrség Törzsfőnöke és Politikai Csoportfőnöke együt
tesen végezze.

10./ Az intézkedés a budapesti határőrezredre értelemszerűen 
vonatkozik.

11./ Az intézkedés kiadása napján lép hatályba. A benne fog
laltakat a személyi állománnyal, az önkéntes határőrök
kel ismertetni kell.

/: Tóth Imre :/
vezérőrnagy 

BM Határőrség Országos Parancsnoka

Készült: 1 pld.-ban
1 pld.: 6 lap. 

Kapják: Elosztó szerint. 
Sokszorosítva: 67 pld.-ban 
Snsz.: + 110 pl-ban
Nyt. : 1361
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