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A 80-as évek elejétől — különösen az MSZMP XIII. kongresszusát 
követően — megnövekedtek a társadalm i igények a szocialista, 
ezen belül az egészséges életmód iránt. Az összehangolt parancs
noki és politikai nevelőmunka következtében a határőrség sze
mélyi állománya m unkájában, m agatartásában, életvitelében 
alapvetően érvényesülnek a szocialista vonások. Á ltalában je l
lemző az egészséges életmód.
Az egészséges életmód fontos elem ei: a munka- és a szolgálati 
körülmények, az életvitel, az egészségügyi ellátás, a szabadidő, 
az aktív pihentetés kérdései, a helyes étkezési és fogyasztási szo
kások, a megfelelő testmozgás.
A határőrség békében is harci feladatot teljesít. A szolgálati fe l
adatok végrehajtása a határőrség sa játosságainak megfelelően 
— különösen őrsön, FEP-en, kiképzőbázison — a hivatásos és a 
sorállomány részére fokozott igénybevételt és megterhelést jelent.
A fegyveres szolgálattal, a hivatással járó kötöttségek, az a legy
ségek egy részénél a lakott településektől való távolság befolyá
solja az állom ány életvitelét. Ennek következtében gyorsabb a h i
vatásos állom ány egészségi és idegrendszeri e lhasználódása.
A társadalm unkban tapasztalható kedvezőtlen jelenségek (mér
téktelen alkoholfogyasztás, dohányzás, a mozgásszegény é let
mód, a korszerűtlen táplálkozási szokások) -  melyek a határőr
ség személyi állom ányánál is észlelhetők — szükségessé teszik, 
hogy fokozzuk az egészséges életre nevelés hatékonyságát. Az 
egészséges életmódra nevelés határőrségi fe ladata inak végre
hajtása érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

I .

A vezetői tevékenység terén:

1. Az egészséges életmódra nevelés irányítása minden szinten 
a parancsnokok és a politikai szervek fe ladata . A kapcsolódó 
feladatok végrehajtásáért a szervek vezetői, a munka koordi
nálásáért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért, az 
illetékes szervek bevonásáért határőrségi szinten a BM H atár
őrség politikai csoportfőnöke, a magasabbegységeknél a po
litikai osztályok vezetői a felelősek.
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2. Évente a munka értékelésénél összegezni és elemezni kell a 
magasabbegységeknél folyó egészségvédelmi nevelés tapasz
ta lata it és meg kell vizsgálni a tett intézkedések hatékony
ságát.
Minden esetben ki kell térni az alkoholizálás elleni küzde
lem tapasztalata ira , tennivalóira, a példamutatás érvénye
sülésére.

3. A minősítésekben, minősítéskiegészítésekben az egyén egész
séges életmódjára vonatkozóan az egészségügyi szervek ész
revételei is szerepeljenek. A szolgálatba helyezéskor, e lő lép
tetés, magasabb beosztásba kerülés esetén ezeket is mérle
gelni kell.

II.

Az eszmei-politikai nevelőmunka terén:

1. A politikai szervek a nevelő, felvilágosító munka eszközeivel 
segítsék az egészséges életmód álta lánossá vá lását. A fe lv i
lágosító, meggyőző munka mindig az adott időszakban meg
lévő, valós lehetőségekre épüljön. A hangsúlyt a hivatásos és 
a polgári állomány körében végzett megelőző, meggyőző 
munkára, a példamutatás erősítésére kell fordítani. A sorállo
mány katonai szolgálata során -  a felvilágosító, nevelő
munka és a kialakított helyes szokások eredményeként — kap
jon olyan indíttatást, amely az egészséges életmód m egala
pozásához vezet.

2. A politikai csoportfőnökség vizsgálja meg, hogy a csapatok
nál a határőrfiatalok személyiségének megismerésére milyen 
eszközöket, módszereket alkalm aznak. Hasznosítani kell az 
MN Központi Katonai Kórház pszichológiai osztályán kidol
gozott adaptációs tesztet és más olyan módszereket, amelyek 
megbízható információkat adnak a sorkatonák beilleszkedési 
zavarairól, szociális hátteréről, italozási, dohányzási és egyéb 
káros szokásairól.

3. Az egészséges életmódra nevelés fe ladata inak szervezésére a 
BM Határőrség közművelődési tanácsa részeként 1987. de
cember 31-ig meg kell a lakítan i az egészségvédelmi munka-
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csoportot. A magasabbegységeknél és a kiképzőbázisokon a 
közművelődési bizottságok keretében 3 -5  fős egészségvédel
mi munkacsoportot kell létrehozni. Az alegységeknél ki kell 
jelölni az egészségvédelmi felelőst az ifjúsági és sport klub 
vezetőségén belül.

4. Elő kell készíteni és első alkalommal 1989. negyedik negyed
évben, majd ötévenként össze kell hívni a határőrség egész
nevelési konferenciáit. Az előkészítés időszakában 1989. októ
ber 1-jéig a politikai csoportfőnökség az országos parancs
nokság szerveivel reprezentatív vizsgálat keretében mérje fel 
az állom ány életmódjának legfontosabb mutatóit (szabad
idős szokások, tartós fogyasztási eszközökkel való ellátottság, 
fogyasztási szokások).

5. A propagandamunka sokoldalúan mutassa be a helyes élet
vitel és fogyasztási szokások jelentőségét, szerepét az egész
ség megőrzésében. Tudományos igénnyel magyarázza az a l
kohol, a dohányzás, a mozgásszegény életmód és a korsze
rűtlen táplálkozás, a narkotikumok káros hatását és negatív 
következményeit az egyénre, a családi életre és a szolgálati 
feladatok e llá tására .

A hivatásos állom ány körében az 1988. második félévi neve
lési konferencián az egészséges életmódra nevelés helyzete 
és feladatai című témát kell feldolgozni. A parancsnokok, a 
politikai munkások részére ismételten fel kell dolgozni a bel
ügyminiszter 19/1984. számú parancsát. Biztosítani kell, hogy 
az a lkoholizálás megelőzését, visszaszorítását célzó országos 
program tapasztalatait megismerjék és a megelőző munká
ban hasznosítsák. A sorállomány részére a káros fogyasztási 
szokások egészségromboló hatását rendszeresen be kell mu
tatni.
A politikai csoportfőnökség agitációs-propaganda-kultúr osz
tálya folyamatosan biztosítsa az egészségvédelemmel kapcso
latos propagandamunkához szükséges kiadványokat és szem
léltetőanyagokat. A Magyar Vöröskereszttel, az Országos 
Egészségnevelési Intézettel, az MN Módszertani Központtal a 
politikai csoportfőnökség, a helyi szervekkel a m agasabbegy
ségek politikai osztályai vegyék fel a kapcsolatot és fo lyam a
tosan hasznosítsák munkájukban ezen szervek elemzéseit, ér
tékeléseit, kiadványait.

-  5 -

ÁBTL - 4.2. - sz.n. - HŐR - OPK /1987 /6



6. Az egyéni és kiscsoportos agitáció során, a szóbeliség e lő 
térbe helyezésével a hangsúlyt a megelőzésre, az egymásért 
érzett felelősségre kell fektetni. Erősíteni kell a szavak és tet
tek egységét, a példamutatást.
A szemléltető agitáció érdekében a határőrség laktanyáiban 
működtetni kell az Egészségvédelmi h íradót, melyen be kell 
mutatni az alkoholizmus, a dohányzás, a mozgásszegény élet
mód káros hatását, a helyes táplálkozási szokásokat és az 
egészségvédelemmel összefüggő írásos szemléltetőanyagokat. 
Itt kell tájékoztatni az állományt az egészségmegőrzéssel kap
csolatos akciókról és rendezvényekről.
A meggyőző hatás növelése érdekében céltudatosan fel kell 
használni a tömegkommunikációs eszközöket és a videotech
nika által biztosított lehetőséget

7. Az információ folyamatosan tájékoztasson az egészséges 
életmódra neveléssel kapcsolatos helyi tapasztalatokról, hoz
za felszínre az egészségvédelmet akadályozó problémákat és 
időben adjon jelzést a veszélyeztetett egyénekről és kollek
tívákról.

8. A határőrség művelődési intézményein belül alkohol- és do
hányzásmentes klubokat kell létrehozni. Ki kell dolgozni mű
ködésük rendjét, programját, segíteni működésüket. Meg kell 
szervezni az MN és az MRFK-k művelődési intézményeiben mű
ködő alkohol- és dohányzásmentes klubok m unkájában való 
részvételt.
A határőrségi ifjúsági és sport klubok terveibe rendszeresen 
kell olyan programokat beiktatni, melyek a dohányzás, az a l
kohol káros hatása ival, a helyes táplálkozás, az egészséges 
életvitel sa játosságaival foglalkoznak.
Gondoskodni kell arról, hogy a határőrök — a helyi szórako
zási és művelődési lehetőségek feltárása és ismertetése 
a lap ján  -  választani tudjanak a szabadidő eltöltésére a lk a l
mas programok közül.
A könyvtár- gyarapítási munkában folyamatosan biztosítani 
kell az egészségnevelési témával foglalkozó könyvek beszer
zését és kölcsönzését.

9. Lapunk, a Határőr rendszeresen jelentessen meg az egész
ségneveléssel, az alkoholbetegség megelőzésével, a káros fo 
gyasztási szokások hatása ival, az egészséges életvitellel kap-
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csolatos cikkeket. Folyamatosan tájékoztassa a határőr-köz
véleményt az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tevékenység 
tapasztalatairó l és a követendő új kezdeményezésekről. A 
sajtóosztály 1987. december 31-ig dolgozzon ki középtávú 
sajtótervet az egészségvédelemmel kapcsolatos tájékoztató 
munka fe ladata ira . Ki kell a lakítan i azoknak a szerzőknek a 
körét, akik ebben a témában jártassággal és íráskészséggel 
rendelkeznek.

Szolgálat, kiképzés, sport terén:

1. Az alkoholos állapotban történő szolgálati tevékenység (mun
kavégzés) m egakadályozása érdekében a feltételek bővítésé
vel folytatni kell az alkoholszondás ellenőrzéseket a szolgá
lati, illetve munkahelyeken, a belügyi parancsok figyelembe 
vételével.

2. A katonai testnevelés és tömegsport segítse elő az állomány 
egészségvédelmét, biztosítsa a fizikai képességek fejlesztését, 
a személyiség form álását, a szabadidő hasznos eltöltését, a 
határőrizeti és szakfeladatok eredményes e llátására való fiz i
kai és pszichikai felkészülést. A rendszeres sportolásra ösz

tönzéssel és a sporttevékenység szakszerű irányításával elő kel! 
segíteni, hogy a hivatásos, a polgári és a sorállomány köré
ben a sportolás egész életen át tartó igénnyé váljon.

3. Az országos parancsnoksági szervek vezetői, a m agasabbegy
ség-parancsnokok biztosítsák, hogy a hivatásos és a polgári 
állomány a munkaidő terhére április 1-október 31. között 
hetenként 1 óra, november 1—március 31. között a lehetősé
gek figyelembe vételével szervezett testnevelési foglalkozáson 
vegyen részt.
A BM Határőrség országos parancsnokságán a BM HŐR 
TÖ FH , a magasabbegységeknél a törzsfőnökök évenként ér
tékeljék a munkahelyi testnevelés helyzetét.

4. A tömegsport rendezvényeket a parancsnokok és a politikai 
szervek az önkéntesség elve a lap ján  mindenekelőtt szabad
időben szakszerűen és folyamatosan szervezzék. Az a lapver
senyeken a napi kötelező elfoglaltság terhére vegyen részt az 
alegységek teljes sorozott állom ánya. A magasabbegységek
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és a határőrség országos szintű versenyein a versenyzők rész
vételét biztosítani kell. Az országos sportági bajnokságok vég
rehajtásának tapasztalatairó l a határőrség tsb. rendszeresen 
tájékoztassa a határőrség vezető állom ányát.

5. A parancsnokságokon a közművelődési, valam int a sport- 
bizottságok a meglévő csapat és helyőrségi művelődési és 
sportintézmények fokozott kihasználásával a szabadidős tevé
kenység szervezése során nagyobb szerepet biztosítsanak a 
korosztálytól független, csoportosan, családi körben vagy 
egyénileg is megvalósítható az egészség szempontjából leg
hatékonyabb sportok elterjesztésének, a területi sportkapcso
latok fejlesztésének.
A határőrség tsb. -  a jelen intézkedés a lap ján  — 1987. de
cember 31-ig vizsgálja felül az egészséges életmóddal kap
csolatos tevékenységét és szükség szerint módosítsa ügyrend
jét.

6. A magasabbegységek testnevelési főelőadóinak felkészítésé
vel, szervezett továbbképzésével biztosítani kell a sportolás
hoz szükséges szakmódszertani ismeretek elterjesztését. Nö
velni kell a sport területén hivatásszerűen dolgozók és a tá r
sadalmi aktivisták erkölcsi megbecsülését.

7. Mindenszintű továbbképzés alkalm ával — a szakemberek be
vonásával szervezett sportprogramok keretében — kapjon sze
repet az egyéni és a csoportos testkulturális tevékenység és 
a sportági vetélkedés. A magasabbegységek törzsei töreked
jenek a sportlétesítmények és a helyi sportegyesületek által 
biztosított sportolási lehetőségek folyamatos, szervezett k i
használására .
A harckiképzési osztály a magasabbegységek vezetői részére 
dolgozzon ki az egész évet átfogó egyéni felkészülési tervet, 
végrehajtását az éves továbbképzéseken fel kell mérni. A szer
zett pontok beszámítanak a magasabbegység éves sportérté
kelésébe.

8. A kiképző alakulatoknál az alap- és a szakkiképzés időszaká
ban kiemelt figyelmet kell fordítani az állóképesség fokozásá
ra és a közelharcra való felkészítésre.

9. A végrehajtó és a szakalegységeknél az ifjúsági és sport 
klubok tevékenységén belül szervezzék a parancsnokok és a 
politikai helyettesek a sorállomány szabadidős sporttevékeny
ségét.
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10. A harckiképzési osztály 1987. október 31-ig dolgozza ki a h a
tárőrség egységes testnevelési módszertani utasítását, amely 
tartalmazza a tömegsport fejlesztésével kapcsolatos fe ladato
kat is.

IV.

Egészségügyi szolgálat terén:

1. A határőrség egészségügyi szolgálata növelje szakirányító te 
vékenységét, szűrő-, megelőző-, felvilágosító m unkájának h a
tékonyságát, ellenőrzéseinek színvonalát és a parancsnoki in
tézkedéseket kezdeményező, segítő jellegét.

2. Az egészségügyi szolgálat beosztottai vá lla ljanak nagyobb 
részt az egészséges életmódra nevelés érdekében végzett fel- 
világosító, meggyőző munkában.

3. A teendők kimunkálása során figyelembe kell venni, hogy a 
szenvedélybetegségek elleni eredményes megelőző munka 
nem függetleníthető az egészséges életmód álta lános helyze
tétől.

4. A rekreációs — fizikai és szellemi megújulási -  lehetőségek 
biztosítása érdekében a magasabbegységek parancsnokai az 
egészségügyi szolgálattal együttműködve — a határőr-pihenő
házak fokozottabb kihasználásával -  kezdeményezzék és fo
lyamatosan szervezzék az állomány megelőző jellegű gyógy-, 
illetve pihentető üdültetését. Az ilyen üdültetéseket — az 
egészségügyi szabadság terhére -  az életkortól függetlenül, 
elsősorban a szolgálati körülmények figyelembe vételével vé
gezzék. A költségek — a pihenőházakban érvényes díjszabás 
szerint — az üdültetettet terhelik.

5. A felkészítés, továbbképzés során az egészségügyi szo lgálat
nak nagyobb figyelmet kell fordítani az egészségmegőrzés 
különböző területeivel és a veszélyeztetettek e llátásával kap
csolatos legújabb kutatási eredmények ismertetésére, hasz
nosítására. Folyamatosan biztosítani kell a témához kapcso
lódó speciális szakanyagokat, amelyek a hatékonyabb meg
előzést és gyógyítást segíthetik.
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Anyagi szolgálat terén:

V.

1. Az őrsobjektumok tervezett korszerűsítésével egyidőben min
den esetben végre kell hajtani az őrshöz tartozó munkaköri 
szolgálati lakások korszerűsítését. A korszerűsítésnél figye
lembe kell venni a család létszámát, és amennyiben indokolt 
és a lakóház szerkezete lehetővé teszi, a lakást bővíteni kell 
a létszámnak megfelelően.

2. Tovább kell fejleszteni a meglévő művelődési és sportlétesít
ményeket (magasabbegységeknél művelődési és sportközpont, 
egységeknél művelődési és sportház, valam int a helyőrségi 
művelődési és sportotthonok, az alegységeknél ifjúsági és 
sport klubok), hogy azok hatékonyabban segítsék az állomány 
pihenési, művelődési és sportolási igényeinek kielégítését.

3. A határőralegységeknél legalább 25m2-es külön helyiséget 
kell biztosítani a testmozgás (kondicionálás) lehetőségére. 
Szükség szerint használaton kívüli gazdasági épület is á ta la 
kítható erre a célra.
Az őrsök, illetve a m agasabbegység-parancsnokságok terü le
tén a lakítsanak ki tornakerteket, helyileg elkészíthető sport
eszközöket (nyújtó, korlát, kötél stb.).

4. A hivatásos és polgári állomány munkakörülményeinek ja v í
tása érdekében, illetve a sorállomány életkörülményeinek — 
a polgári élethez való — szinten tartása céljából, lehetőség 
szerint biztosítani kell az elhelyezési szakutasítás függeléké
nek I. számú mellékletében meghatározott normák betartását. 
Biztosítani kell a jó közérzetet nyújtó kulturált képek, p laká
tok, dísztárgyak, illetve a helyiségek otthonosságát fokozó 
cserepes növények elhelyezését.
Az objektumok minden tekintetben elégítsék ki a környezet- 
védelmi előírásokat. Az irodahelyiségek berendezései és e lhe
lyezkedése biztosítsa a kulturált munkavégzés feltételeit, ille t
ve a lehetőségekhez mérten a dohányzók és a nem dohány
zók elkülönülését.

5. A csapategészségügyi blokknak (gyengélkedőnek) rendelkez
nie kell á lta lános orvosi, fogorvosi rendelővel, fizikoterápiás 
kezelővel, norma szerinti kórtermekkel, váró-, étkező- és 
egyéb, szabályokban meghatározott helyiségekkel, központi
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fűtéssel, á llandó hideg-m elegvíz-szolgáltatással, külön álló 
orvosi és beteg szociális blokkal (fürdő, W C).

6. A határőrség pihenőházainak fokozottabb kihasználása ér
dekében, tervszerűbben kell szervezni a pi henőházak igény- 
bevételét. Biztosítani kell a holtidényekre is a megfelelő kihasználtságot 

.
A folyamatos kihasználás érdekében gondoskodni kell a fű 
tési lehetőségről, elsősorban központi rendszerről és a hideg- 
melegvíz folyamatos biztosításáról.
A pihenőházak berendezésénél figyelembe kell venni a pihe
nési és kényelmi szempontokat, illetve a nagyfokú igénybe
vételt.
A pihenőházak mellett a lakítsanak ki tornakerteket, sporto
lásra a lkalm as területeket.
Törekedni kell a pihenőházak önerőből történő fe lú jítására , 
korszerűsítésére, bővítésére, és amennyiben mód nyílik rá, új 
pihenőházak létesítésére is.

7. A korszerű táplálkozásnál a hangsúlyt a szervezet tápanyag- 
szükségletére kell helyezni. A korszerű táplálkozás a latt az 
egészséges táplálkozás értendő, mely a kalorikus kielégített
ségen túl az összes — a szervezet számára szükséges — táp 
anyagok nyújtását is je lenti. Ezen követelményeknek kell a lá 
rendelni az élelmezési anyagok m egválasztását, az étrendek 
összeállítását és a konyhatechnikai e ljárásokat.

8. Ö sztönözni kell a gazdálkodó szervek parancsnokait a kise
gítő gazdálkodás hozamának növelésére és az előállított ter
mékek körének bővítésére.
- Kislétszámú őrsökön be kell á llítan i, illetve növelni kell az 

egyéb haszonállattartást (birka, nyúl, szárnyas).
-  Szaktudást, ápolást kismértékben igénylő gyümölcsfák te

lepítése (dió, meggy, cseresznye).
- Kis földterülettel rendelkező őrsök kertgazdálkodásában a

másodvetés a lkalm azása (uborka, sa láta , retek, zöldbab 
stb.). 

-  A megfelelő hellyel rendelkező alegységeknél (kiképzőbá
zisokon) elő kell segíteni a fó liasátras gazdálkodást.
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9. Figyelembe véve az alkoholfogyasztás visszaszorítására vo
natkozó minisztertanácsi és belügyminiszteri rendelkezéseket 
határőrlaktanyákban és objektumokban ünnepi ebédek a lk a l
mából sem lehet szeszesitalt felszolgálni.
Április 4-e, május 1-je, szeptember 29-e, november 7-e, eskü
tétel, csapatzászló-átadás, -csere, kitüntetés átadó-ünnep
ség, csapatévfordulók alkalm ából, a magasabbegység p a
rancsnokok a fogadásaikat lehetőleg a fegyveres szervek ke
zelésében lévő helyőrségi művelődési intézményekben ren
dezzék, ahol csak alacsony alkoholtartalmú italt lehet fe l
szolgálni.
A hétvégi pihenőházak éttermeiben csak alacsony alkoholtar
talmú italt lehet felszolgálni.
A határőrség gyógyüdülést szolgáló intézményeiben szeszes 
italt árusítani nem lehet.
Szolgálatban levő vagy munkatevékenységet végző személyek 
részére szeszes ital a határőr pihenőházakban sem szo lgál
ható fel.

VI.

Felkérem a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti szerveket, lépjenek 
fel példamutatóan és következetesen az italozással, egészségká
rosító szokásokkal és a helytelen szemléletekkel szemben, éljenek 
bátrabban a megelőző beszélgetések adta nevelőhatásokkal. 
Munkájukban tám aszkodjanak a kommunista kollektívák nevelő 
erejére. Segítsék elő az irányelvben foglaltak végrehajtását.
Az egészséges életmódra vonatkozó intézkedést a teljes személyi 
állom ánnyal — a rájuk vonatkozó mértékben — ismertetni kell. Az 
ismertetést az állom ányváltások után meg kell ismételni.
A jelen intézkedés kiadása napján lép hatályba és visszavonásig 
érvényes.

SZÉKELY JÁNOS s. k.,
határőr vezérőrnagy 

a BM Határőrség országos parancsnoka

Készült: 1 példányban
Kap ják : elosztó szerint
Sokszorosítva: 850 példányban
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