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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG " SZIGORÚAN TITKOS! "
Határőrség 

Parancsnoksága. Másolat!

o758.600/118-1952.szám. Nyt.szám.:

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG HATÁRŐRSÉG

PARANCSNOKÁNAK

0120.sz. Parancsa.

Az államhatár őrzésének eredményei 1952. szeptember hónapjában azt 
mutatják, hogy egyes hőr. kerületek nem tudják elég sikeresen fel-
vennie a harcot a szakaszukon megjelenő határsértők ellen.
Ennek következtében a szeptember hónapban rendkívül magas volt a 
büntetlen határértések száma.

A lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy, a
nagyszámú büntetlen határsértések okai - melyek jellemzőek az

összes kerületekre - a következők:

1./ Egyes tisztek hanyagul, felelőtlenül hajtják végre a kapott
parancsokat, 

a határőrizet megszervezésére vonatkozó utasí- tásokat. Így pl. a 4.ker. 8.sz. őrsének parancsnoka nem biz-
tosította megfelelően a határvonal mentén dolgozó munkásokat,

a 3.ker. 10.sz. őrsének parancsnoka pedig a szolgálat megszer-
vezésének fontos munkáját felelőtlenül egy sor őrvezetőre bíz- 
ta.

Ezeknek a parancsnokoknak felelőtlen munkájából kifolyólag 
mindkét. esetben büntetlen határsértés következett be kifelé.

2./ Az őrsparancsnokok közűl többen gyakran felületesen hajtják végre a harci feladat megadását és 
ebből ered, hogy szeptem-

ber hónapban a járőrök több esetben súlyos hibákat követtek
el a határsértőkkel való összetűzés esetén.

Példa erre az 1.ker. 13.sz. őrsénél 9.24.-én történt határsér-
tési eset, ahol a határsértés négy járőr jelenléte ellenéreis bekövetkezett azért, mert a járőrök nem voltak megfelelően

felkészítve a határsértők elleni harcra, nem tudták üldözni
a határsértőket és fegyverüket sem tudták eredményesen hasz-

nálni.

Gyakori hiányosság az is, hogy az őrsparancsnokok a szolgálat- 
ba való indulás előtt nem vizsgálják meg a járőrök fegyvereit, 
nem ellenőrzik a kiadott lőszert. Ezért szükség esetén a fegy- 
vereknél akadályok vannak és így a járőrök a harcbalépés pil-
lanatában már harcképtelenek.
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3./ Egyes őrsökön alacsonyfokú a határőrizet - a járőrök szol-
gálatának megjavítására, az éberség fokozására irányuló köz-

vetlen politikai munka. Így pl.: a 4.ker.7.sz. őrsénél, ahol
ennek következtében alacsony a fegyelmi színvonala és gyak-

ran  fordulnak elő büntetlen határsértések. Hasonló a helyzet
a 2.ker. 22.sz. őrsénél is, ahol egyik szeptember hónapban le-
vezetett kutatásnál a szolgálatba vezényelt járőrök közül

többen  elaludtak és a keresett 3 határsértő az alvó járőrök 
között büntetlenül ki tudott szökni.

A határőrzés további megerősítésére, a feltárt hibák kiküszöbölése 
érdekében

Megparancsolom:

1./ A kerületi parancsnokok hívják fel a tiszti állomány figyel- 
mét arra, hogy a határőrizet helyzete az utóbbi időben alap-

vetően megváltozott. A határsértők elszántabbak és komoly
felkészültséggel rendelkeznek a határsértések elkövetésében.

Nagy részük fel van fegyverkezve és fel van készülve arra,
hogy feladatát minden körülmények között - még a járőrök meg-
semmisítése után is - végrehajtja.

Ez a körülmény arra kell, hogy kötelezze a tiszti állományt,
hogy  konkrét abban fogl al kozzon a hat árőrzés megszervezésével ,

és felkészítse, tanítsa a harcosokat a fegyveres határsértők elleni harc taktikájára.

2./ Jelentős mértékben kell javítani minden őrsnél a határőrök- 
nek szolgálatba való felkészítését, a járőrök felszerelésé-

nek, fegyverzetének, lőszerének megvizsgálását. Az őrspk.-ok
szigorúan követeljék meg, hogy az őrsügyeletesek teljesít-

sék a kötelmeik közé tartozó ezen fontos feladatot, az őrspk.
pedig személyesen ellenőrizze.

A járőrök hiányos felszereléséért a szolgálatban előforduló
- az ellenőrzés elhanyagolásából 

eredő - fegyverhibákért, az ezekből eredő büntetlen határsértésekért a járőrök fele-
lősségrevonása mellett minden esetben legelőzsör rá kell von-

ni az őrs parancsnokát, valamint a szolgálatvezetőt.

3./  A kerületi parancsnokságok már most tegyenek meg minden elő-
készületet a téli határőrzetre való áttérésre. Ezért 1952. 
nov. 10-ig ellenőrizzék le az őrsök anyagi ellátottságát
a ruházat, lábbelik, esőköpenyek, tüzelőanyag terén és gondos-

kodjanak a hiányok sürgős pótlásáról.

Az őrsparancsnokokat előre fel kell készíteni, hogy helyesen 
tudják a szolgálatot megszervezni a megváltozott viszonyok 
között, különösen tekintettel a járőrök változásának és a fi-

gyelések idejének meghatározására.

4./ A ker.pol.oszt. vezető és a zj.pol.ti.-ek a Párt és DISZ szer-
vezetekre támaszkodva mozgósítsák az egész személyi állományt
a szolgálat ellátásának és a fegyelmi helyzetnek a gyökeres 
megjavítására.
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A nevelőmunka megjavításával fokozzák a harcosokban a Haza
iránti szeretetet, az éberséget,  az ellenség elleni gyűlö-

letet. Neveljék a harcosokat a fegyveres határsértők elleni
kíméletlen harcra.

A Határőrség egész személyi államományának a továbbiakban is
a fő feladata fokozni a harcot a határsértők ellen és min- den körülmények között megakadályozni a büntetlen határsér-

téseket.

Jelen parancsomat teljes egészében ki kell hirdetni a Ha- 
tárőrség tiszti állománya előtt.

 KŐRÖSI  

GYÖRGY sk. PIROS LÁSZLÓ sk.
ÁVH.Határőrség Pol. csoportfőnöke ÁVH.Határőrség Parancsnoka 
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