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1. A Határőrségnek, hogy szolgálatát eredményesen tudja ellátni, hogy 
az imperialista kémek, szabotálok, disszidálok és egyéb határsértők 
elleni harcot eredményesen tudja folytatni, szüksége van a határmenti 
haladó, demokratikusan gondolkodó hazafias, dolgozó lakosság aktív 
támogatására.

Ha az őrs munkájában nem támaszkodik a lakosságra, ha munkáját a 
lakosságtól elszigetelten, közönyös, vagy ellenséges környezetben végzi, 
eredményes harcot az államhatár megsértőivel szemben nem folytathat. 
Csak az a munka lehet eredményes, amelyet a nép támogat.

Szükséges tehát, hogy Örseink a falvak és tanyák demokratikus tömegei
nek támogatását megnyerve, munkájukban azok aktív segítségét élvez
ve, szolgálatukat úgy lássák el, mint a nép felfegyverzett része, egybe
forrva a néppel, amelyből származnak. Ha az őrs így dolgozik, eggyé 
forr a lakossággal, akkor ezzel eléri azt is, hogy az őrssel szemben ellen
séges csoportok elszigetelődnek, magukra maradnak és a határsértők 
nem találnak bázist a határmenti falvakban, mert velük szemben áll az 
őrs és az őt támogató demokratikus dolgozó tömegek ereje. Dolgozó né
pünk számtalanszor bebizonyította, hogy szilárdan követi Pártunkat, 
kormányunkat, bizalommal tekint Államvédelmi Hatóságunkra. Nem 
egy alkalommal segítette Hatóságunkat az ellenség elleni harcban.

A Határőrségnek is vannak már eredményei a nép támogatásának 
megnyerésében. Ez évben 49 határsértőt, közöttük számos imperialista 
ügynököt sikerült a 'lakosság segítségével elfogni. A lakosság közötti 
munka fokozatosan javul, azonban még vannak hiányosságai, amelyek 
onnan erednek, hogy a Határőrségnek még nem minden tagja látja 
tisztán ennek a kérdésnek döntő fontosságát.

A nép támogatásának igen nagy jelentősége van, mert a falvak 
és tanyák lakosai ismerik a helyi viszonyokat, a lakosságot, a határt. 

___ ______ a terepet és olyan tapasztalatokkal rendelkezik, amelyet a határőrök 
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csak hosszú gyakorlat után tudnak megszerezni. Nagy segítséget nyújt
hat a lakosság, mert sok ember sokkal többet lát és hall, mint a néhány 
határőrből álló őrs.

Nyilvánvaló, hogy a nép támogatása a határsértők felkutatásában, elfo
gásában az idegen elemek elrejtőzésének megakadályozásában a nyo
mok felfedezésében, a határsértők támogatóinak leleplezésében döntő je
lentőséggel bír.

Az őrsnek tehát köztiszteletben és közszeretetben kell állnia, hogy a 
lakosság az őrs tagjait szeresse, szívesen, mint saját fiait támogassa. 
Ehhez az szükséges, hogy őrseink minden tagja példamutató, öntudatos, 
fegyelmezett magatartást tanúsítson. Legyen politikailag és katonailag 
képzett, legyen olyan, amilyennek az Államvédelmi Hatóság tagjának 
lennie kell. Az Államvédelmi Hatóság a munkásosztály ökle. Ha őrse
inken bátor, hazaszerető bajtársak vannak, akkor a nép támogatását 
megnyerni nem lesz nehéz.

2. A lakosság bevonása a határőrzés munkájába teljesen nyílt munka. 
A lakosság dolgozó tömegeinek lelkes, aktív és nyílt támogatását kell 
megnyerni. Meg kell nyerni a munkásokat, a dolgozó parasztokat, a 
a néphez hű értelmiségieket, valamint mindazokat az embereket, akik 
helyzetüknél, foglalkozásuknál fogva az őrs segítségére lehetnek. Ilyen 
személyek például az erdőőrök, a gátőrök, a határsávban dolgozó mun
kások, pénzügyőrök, stb.

Az őrsparancsnok, őrsmegbizott, de az őrs valamennyi tagja magyaráz
zák meg a lakosságnak, hogy mit kell tenniük, sorolják fel, 
hogy milyen módon nyújthat a lakosság segítséget. Segít
séget nyújthat úgy, hogy a határon lévő mozgásról az őrsöt 
értesíti. Segítséget nyújthat azzal, ha a határ közelében lévő utakon lá
tott idegenek jelenlétére az őrsöt figyelmezteti. Segíthet azzal, ha közli 
az őrssel, hogy kik támogatják a határsértőket. Segíthet azzal, ha min
den adatot, amit a határőrzéssel kapcsolatban megtud, az őrssel közöl, 
közli az általa felfedezett rejtett utakat és búvóhelyeket, amelyeken a 
határsértők közlekednek, az általa megismert módszereket, amelyeket 
a határsértők alkalmaznak. Segíthet azzal is, ha közli az őrssel, hogy 
készülő határsértéssel kapcsolatban milyen adatokat tudott meg.

Végül döntő segítséget nyújthat a lakosság az őrsnek, felfedezett és me
nekülő határsértők üldözésében, körülkerítésében és elfogásában, terü
letek átfésülésében, lezárásában.

Ismételten hangsúlyozom, hogy a lakossággal való együttműködésnek 
ez a módja nem hálózati, nem bizalmas, hanem éppen ellenkezőleg nyílt 
és propagandisztikus munka, amelynek során a bennünket támogatókat, 
valamint azokat, akiknek a támogatását meg akarjuk nyerni felvilágo
sítjuk arról, hogy a Határőrséget támogatni nem szégyen, nem tit
kolni való dolog, hanem hősiesség és dicsőség minden hazafias dolgozó
nak, a haza iránti kötelessége.

Az ilyen szervező és felvilágosító munkával egész csoportokat lehet lét
rehozni. Ezeket a csoportokat időnként össze lehet gyűjteni és lehet ne
kik gyakorlati tanácsokat adni, hogy hogyan végezzék Határőrségünket 
támogató munkájukat.

Az ilyen összejöveteleket mindig politikai felvilágosító munkával kell 
kezdeni, mert a lakosság támogatása csak akkor lehet igazán eredmé
nyes és tartós, ha az politikai meggyőződésből fakad.
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A már megszervezett és jól működő csoportoknak konkrét feladatokat 
lehet adni és az ilyenekkel már tervszerűen lehet együtt dolgozni. Ter
mészetesen ez nem jelenti azt, hogy az egyének támogatása ezzel meg
szűnik. A lakosság tagjai támogassák az őrsöt egyénileg is és csopor
tokba szervezve is.

3. Határőrséget támogató lakosságot jutalmazni kell. Nem mindegy 
azonban, hogy kit mikor, miért és hogyan jutalmazunk. Mint minden 
munkának a jutalmazásnak is elvi alapon kell állnia.

Azt jutalmazzuk, aki a Határőrséget nem egyszer és nem véletlenül, 
hanem módszeresen és szívesen támogatja.

Akkor és azért jutalmazzunk, amikor a Határőrségnek nyújtott segítség 
valóban konkrét, megfogható eredménnyel végződött az őrs számára.

Olyan jutalmakat adjunk, amelyek a jutalmazott számára maradandó 
értéket jelentenek, nem vásári, olcsó holmit. Komoly segítségért adha
tunk csizmát, malacot, ruhadarabot, jó könyveket stb.

Úgy jutalmazzunk, hogy a jutalmazás ténye átmenjen a köztudatba és 
a bennünket támogató tömegek frontját tovább szélesítse.

Munkánk sikerének biztosítéka Pártunk. A lakosság megnyerésében is 
biztosan támaszkodhatunk a helyi pártszervezetek aktív támogatására. 
Pártunk neveli egész népünket és a határok mentén széles propaganda- 
agitációs munkával, pártnapokon, gyűléseken, az ifjúsági, női és más 
társadalmi szervezetekben végzendő felvilágosító munkával tudatosítja 
a határmenti lakosságban, hogy az Államvédelmi Hatóság Határőrsé
gének támogatása hazafias kötelesség. Különösen nagy jelentőségű a 
Határőrség számára az ifjúság támogatása. A Párt által vezetett új 

'ifjúsági szervezetbe a D. I. SZ.-be tömörült dolgozó ifjúság lelkesen 
vesz részt a szocialista építőmunkában és nagy szeretettel kíséri figye
lemmel a Határőrség fiatal tagjainak munkáját.

Az imperialista ellenség elleni harc, nemcsak az államvédelmi szervek, 
hanem minden magyar dolgozó elsőrendű feladata.

Pártunk irányításával, pártszervezeteink aktív támogatásával még in
kább bevonjuk a dolgozó népet a határőrzés munkájába. Határőrségünk 
fejlődésének olyan új útját nyitjuk meg, amelyet a dicső szovjet határ
őrök évtizedek óta sikerrel járnak és amelyet számunkra járhatóvá ép
pen a szovjet határőrök gazdag tapasztalatai és útmutatásai tesznek.

4. Ezt a rendeletemet oktatás tárgyává kell tenni a zászlóalj egész tiszti 
és tiszthelyettesi karával és egész legénységével. Az oktatást a tiszti és 
tiszthelyettesi kar számára a zpk. és pol. ti. az őrsök számára a szd. pol. 
vez. és az őrsparancsnok tartsa.

Az oktatást f. évi július 10-re be kell fejezni és arról július hó 15-re 
jelentést kell felterjeszteni.

PÉTER GÁBOR államvédelmi altábornagy s. k.
Államvédelmi Hatóság Vezetője.
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