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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG " TITKOS! " 
Határőrség Másolat.

0758.600/111.-1952.szám. Nyt.sz.:...

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG HATÁRŐRSÉG

PARANCSNOKÁNAK

0113.sz. Parancsa.

Budapest, 1952. évi október hó 

18-án. Az ÁVH. Határőrség a feladatát - hogy határaink sérthetetlenségét
minden körülmények között biztosítsa - csak úgy tudja ellátni,

ha minden erőt és eszközt, mely a határ őrizetében rendelkezésére áll, maximálisan és célszerűen felhasználja.

A helyi lakosság hazafias tevékenysége a határőrizet fontos esz- köze. A helyi lakosság a területi és személyi ismeretek birtoká-ban jelentős segítséget nyújthat a határsértők felfedésében és
elfogásánál. Ez a támogatás egyik kútforrása a Határőrség erejének.

A hazafias lakosság segítő munkájának számtalan példáját lehet

felsorolni határőrizetünk eddigi gyakorlatában, mely megmutat-ja hogy ahol helyes irányban halad a hazafias lakossággal való
foglalkozás, ahol törődnek a hazafias lakossággal nap, mint nap

megmutatja, hogy kész Népköztársaságunk államhatárának őrzésében
aktívan segíteni, kész velünk harcolni az imperialista, a titó-
ista ellenség elleni harcban.

Az, hogy a hazafias lakosság aktív támogatását nem minden terü- 
leten tudjuk elérni, hogy a lakosság részvétele az államhatár 

őrzésében  nem  érvényesül elég széles körben, ez a nevelő és  fel-
világosító munka hiányának tudható be.

A fennálló hiányosságok főbb okai:

1./ Az egységek és alegységek parancsnokai, politikai tisztjei 
és beosztott tisztjei még mindig nem ismerték fel kellő

mértékben a hazafias lakosság támogatásának jelentőségét.
A helyi lakosságot nem világosítják fel hazafias kötelessé-

gük felől. Ha kapcsolatba is kerülnek a lakossággal, ezt 
a kapcsolatot nem szélesítik ki.

2./ A Határőrség támogatására megnyert lakosságot nem nevelik.
Nem foglalkoznak velük rendszeresen; a hazafias csoportok-

nak nincs felelős kijelölve az őrs. zj., ker.ti.-i álIomá-
nyából, aki felelős lenne a hazafias csoportokban lévő tagok

neveléséért, reájuk bízott feladatokért, azok végrehajtásá-ért.
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csoportnak, amely nem tatozik reájuk, vagy melyet még megfe-
lelő nevelés hiányában a hazafias csoportok, vagy azoknak va-

lam elyik  tagja nem  képes elvégezni.

3./ Nem elegendő a meglévő hazafias csoportok létszáma a határ-
őrzés főirányaiban és a zj., ker. mélységében lévő területe-

ken, így a segítségnyújtásuk nem érvényesül a határőrzés min-den területén.

4./ Az őrsökön kívül a zj.-nak és a ker.-ek nem foglalkoznak a ha-
zafias csoportok megszervezésével. A ker. és zj. törzsek nem

folynak bele ebbe a munkába, a hazafias lakosság nevelését
a pol.osztályok és pol.ti.-ek feladatának tekintik.

5./ Nem megfelelő a hazafias csoportok nyilvántartása az őrsön a
zj.-nál és a ker.-nél.

A zj. és ker. nyilvántartása hiányában nem ismeri a működési

területén lévő hazafias csoportok számát, helyét. Konkrét helyzeti adatok esetén nem tudja, hogy melyek azok a terüle-
tek,  ahol  a hazafi as csoport ok t ámogat ásával  számol hat ,  pe-

dig ez a tény az elhatározásánál, vagy a kutatás bevezetésére hozott intézkedésnél döntő jelentőséggel bír.

A fenti hiányosságok megszüntetésére 

Megparancsolom

:1./ A hazafias lakosság lelkes, aktív és nyílt támogatását állan-
dó agitációs és propaganda munkával kell biztosítani. A fel-

világosító munkán keresztül meg kell magyarázni a helyi lakos-
ságnak, hogy mi a feladatuk és hogyan nyújthatnak segítséget

a határőrizetben. Az állandó felvilágosító munkával el kell
érni, hogy a Határőrséget minél több hazafi támogassa. A haza-

fias csoport, vagy csoportnak rendszeres eligazítást kell
tartani.

2./ Az összes ker., zj., őrspk.-ok a pol.oszt.vez.-el, pol.ti.-el,
illetve őrs pol.vez.-el közösen vizsgálják felül egységüknél

alegységüknél a hazafias csoportok helyzetét és indítsanak
széleskörű nevelőmunkát új csoportok felállítására.

3./ Szélesíteni kell, új hazafias csoportokat létrehozni kü-
lönösen a határőrzés fő irányaiban, a mélységi területeken,az ország mélységéből jövő út- és vasútvonalak lakott helyein.

Ahol FEP.-ok működnek, a hazafias 

csoportok alakítását a FEP pk-ok. kötelesek végrehajtani.

4./ A hazafias csoportok munkájának megszervezéséért, azok neve-
léséért a pk. és a pol.ti. egyaránt felelős.

Azon hazafias csoportokkal, amelyek az őrs 3-5 km-es mélységé-ben vannak, az őrs tisztjei a zj. és ker. mélységében /: 15
km.-ig :/ lévő hazafias csoportokkal a zj. és ker. tisztjei

foglalkoznak.
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5./ Az őrs zj. és ker. tisztjei közül csoportfelelősöket kell ki-
jelölni, akik kötelesek a csoportjukkal állandóan foglalkozni.

A hazafias csoportokkal való foglalkozásra minden hónapban a
ker.törzs, a ker.pol.oszt.-al karöltve foglalkozási tervet

készít, a foglalkozási tervben a nemzetközi és belpolitikai 
helyzet kérdéseit, valamint a rájuk vonatkozó feladatokkal  

kapcsolatos kérdéseket kell bevenni ezen utasítás 12. pontja
szerint.

6./ A hazafias csoport tagjairól felvétel előtt az őrs, zj., vagy
ker. csoportfelelős tisztje jellemzést készít és jóváhagyás
végett az elöljáró parancsnokának felterjeszti.

7./ A jóváhagyott hazafias tagokból, csoportot, vagy csoportokat
kell alakítani területi megoszlás szerint úgy, hogy egy-egy

helyiség, üzem, állami gazdaság, termelőszövetkezet, stb.
hazafias lakossága alkosson egy-egy csoportot.

Azon helyiségekben, ahol a hazafias csoport több, mint 10
főből áll, a hazafias tagokat csoportokba kell tömöríteni, ha

több, mint 30 fő, célszerű kettő, vagy több csoportba osztani

8./ A hazafias csoportok élére a legtekintélyesebb és legfejlettebb
csoporttagok közül kell csoportvezetőt kijelölni. A csoportveze-

töket az előljáró parancsnok 
hagyja jóvá, a hazafias csoportfe- lelős tiszt felterjesztése alapján.

9./ A hazafias csoportok tagjait az állami gazdaságok, 
gépállomások, termelőszövetkezetek, üzemi dolgozók, szegény és középparasztoksoraiból kell kiválasztani, 

akik önként, hazafias öntudatból ké-
szek együttműködni, segítséget nyújtani államhatárunk őrzésében.

10./  Nem lehetnek a hazafias csoportnak tagjai azok, 
akik már a feld. szervek megbízásából mint hálózati személyek működnek.

11./ Szigorúan  tilos a hazafias csoportok tagjai sorába felvenni
osztályidegen személyeket /: volt csendőr, gyáros, kulák, föld- 
birtokos és más burzsoá elemeket :/ olyan egyéneket, akik de-

mokrácia ellenes magatartásukért, vagy más bűncselekményekért büntetve voltak.

12./ A már megszervezett csoportokkal, vagy személyekkel tervszerűen
együtt kell dolgozni és részükre az alábbi feladatokat 

kelladni:

- A 15 km.-es határövezetben megjelenő idegen személyek jelenté-
se vagy elfogása.

- határsértő kutatásakor tájékoztatásokon keresztül segítségnyúj-
tás, vagy gyanús személyek elfogása.

A hazafias csoportok razzia során esetenként bevonhatóak a ha-
tárőrizetbe való segítségnyújtásra a passzív irányokba.

A helyi lakosságot a határőrizetben való segítségnyújtásra
/: a zárásban és a kutatásban való részvételben :/ úgy kell
felhasználni, hogy az ne okozzon gazdasági kárt, az állami
szövetkezeti, vagy egyéni érdekeknek.



ÁBTL - 4.2 - 0758.600/111/1952 /4

-4-

13./ A helyi lakosság hazafias csoportjait, vagy az egyes személyeket
jutalomba, vagy dícséretbe kell részesíteni, ha tevékenységük a
segítségnyújtásban, vagy elfogásban eredménnyel járt. A jutalom 
tárgyi, vagy pénzjutalom legyen és oly értéket képviseljen, amely
magában is kifejezi a jutalmaott csoport, vagy személy támogató
tevékenységének elismerését.

14./ A hazafias csoportokról nyilvántartást kell vezetni:

a./ Őrsökön és FEP.-okon külön dossziéba elhelyezve:
- az őrs tisztjei irányítása alatt álló hazafias csoportok

tagjainak névsora /: 1.sz. melléklet :/
- hazafias csoportok működésének nyilvántartása /: 3.sz.

melléklet :/
- hazafias csoportokkal való foglalkozás terve /: 4.sz. 

melléklet :/

b./ Zj.-nál külön dossziéban elhelyezve:

- a zj. tisztjei irányítása alatt álló hazafias csoportok tag-
jainak névsora /: 1.sz.melléklet :/

- a zj. területén lévő hazafias csoportok műdődésének nyilván-
tartása /: 3.sz. melléklet :/

- a zj. területén lévő hazafias csoportok névsora /:
2.sz. melléklet :/
- a zj. tisztjei irányítása alatt irányítása alatt álló hazafias csoportokkal

való foglalkozás terve. /: 4.sz. melléklet :/

A 

zj. nyilvántartását a zj.tpk. személyesen vezeti.c./ A ker.-nél külön dossziéban elhelyezve:

- a ker. tisztjei irányítása alatt álló csoportoktagjainak névsora /: 1 sz. melléklet :/

- a ker. területén lévő hazafias csoportok működésének nyil- vántartása /: 3.sz. melléklet :/
- a ker. területén lévő hazafias csoportok névsora /: 2. sz. mel

léklet :/
- a ker. tisztjei 

irányítása alatt álló hazafias csoportokkal való foglalkozás terve /: 4.sz. melléklet :/

A ker. nyilvántartását a ker.hü.alo.vez. személyesen vezeti.

A nyilvántartások felfektetését a ker.ek 1952. évi november
hó 20.-ig hajtsák végre. A ker. pság. a 2. sz. melléklet sze-

rint felterjesztett névsor egy példányát a Hőr.Pság. Hü. Oszt.-nak a Parancsnokságon vezetendő nyilvántartások fel-
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akban minden hó 5.-ig jelentse a 2.sz. melléklet szerinti 
nyilvántartása beállt minden változást.

Jelen parancsomat a ker.pk-ok 1952. évi október hó 30.-ig
a tiszti állomány előtt az őket érintő mértékben hirdessék ki.

A ker.pk.-ok a parancsban foglaltak végrehajtását 1952.
évi november hó 21.-re jelentsék.

KŐRÖSI  GYÖRGY s k.    PI ROS LÁSZLÓ s k.

áv.alez
redes áv.vezérőrnagy

az ÁVH.Hőr.-ség Pol.Csop.Főnöke az ÁVH.Határőrség Parancsnokság

Az eredetivel egyezik! 
Pécs, 1953. évi március hó 5.-én.

 KASZAB GÉZA
áv. hadnagy

a 4.Hőr.Ker.Hü.alo.főea.
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