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Budapest, 1952.évi május hó 2.-án.

A hozzám beérkező jelentésekből megállapítottam, hogy az utóbbi 
időben egyes járőrök határsértők üldözése közben-figyelmen kí
vül hagyva a nemzetközi egyezményekben megállapított határrendet, 
valamint előző parancsomat,-átlépik Népköztársaságunk állam
határát, behatolnak a szomszédos államok területére. Súlyosbít
ja az ilyen cselekményeket az, amikor egyes tisztek követnek el 
határsértést és nem egy esetben mélyen behatolnak a szomszédos 
állam területére. Egyes tisztek, parancsnokok helytelen maga
tartásából következik némely helyen a járőrök által elkövetett 
határsértés, a határsértőknek idegen ország területén való ül
dözése, kutatása. Előfordult, hogy a politikai tiszt helyeselt, 
” bátor cselekedetnek ” minősítette, amikor az egyik járőr a ha- 
társértő üldözése közben átlépte Népköztársaságunk államhatárát 
és az egyik ellenséges ország területén folytatta a határsértő 
üldözését és kutatását.
A fenti esetek azt mutatják, hogy egyes parancsnokok és politi
kai tisztek, akiknek egységénél ilyesmi előfordult, nem értették 
meg azt, hogy az államhatárunk határőrök által történt megsérté
se, szomszédos állam területére való behatolás súlyos politikai 
következményekkel járhat és az ilyen cselekedetekkel nagy kárt 
okozhatnak Népköztársaságunknak, valamint saját maguknak is, 
ezek a tisztek nem gondolnak arra, hogy az ellenséges országok 
határszakaszán egyes határőrök tudatosan kiprovokálják azt, hogy 
üldözésüket határőreink az ellenség területén folytassák, hogy 
ezáltal őket az ellenség elfoghassa és saját bűnös népellenes 
céljaira felhasználhassa,
A baráti államok határszakaszán, különösen csehszlovák viszony
latban, több esetben előfordult, hogy határőrök, tiszthelyette
sek megszegve az idevonatkozó parancsomat, átlépték az államha
tárt kiszökött határsértők kutatása végett. De előfordult olyan 
eset is, amikor úgynevezett ” baráti látogatás ” céljából men
ték át csehszlovák határőrizeti szervekhez. Vagy például cseh
szlovák határőröket hívtak meg, engedtek magyar területre, tel- 
jesen jogtalanul és azokkal a kocsmába mentek szórakozni.

A fenti súlyos szabálytalanságok érdekében

meg parancsolom:

1./ A kerületi parancsnokok és politikai osztály vezet ők az egy
ségük tiszti állományának adjanak szigorú utasítást, tiltsák 
meg az államhatár bármilyen okból való átlépését.
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Tegyék oktatás tárgyává a 0752.700/1950.számú rendelet ide- 
vonatkozó részét és követeljék meg annak szigorú betartását.

2. / A parancsnokok és politikai tisztek a harcosok között foly -
tassanak széleskörű felvilágosító munkát, magyarázzák meg a 
járőrök által elkövetett határsértések súlyosságát, annak 
politikai jelentőségét.

3. / 1952.évi május hó 5.-től kezdve két héten keresztül vala -
mennyi szolgálatba induló járőrnek az eligazításakor fel 
kell hívni a figyelmét a határsértők üldözésére vonatkozó 
parancsom szigorú betartásara.

4. / A Határőrség beosztottai közül azokat, akik államhatárunkat 
megsértik, a határt engedély nélkül átlépik, mint határsér- 
tőnek fogom tekinteni és velük szemben a legszigorúbban 
fogok eljárni.

A kerületparancsnokok és politikai osztályvezetők 1952.évi 
május hó 25.-ig ezen parancsom végrehajtását nekem Írásban 
jelentsék.

KÖRÖSI GYÖRGY sk. PIROS LÁSZLÓ sk.
áv.alezredes áv.vezérőrnagy

ÁVH.Határőrség Politikai Csop.főnöke ÁVH.Határőrség Parancsnoka

Az eredetivel egyezik!
Pécs, 1953.évi márc.hó 3.-án. 
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