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"Szigorúan titkos!"
007 nyt. szám
Csak vezetők részére

„Szigorúan titkos!"

ÁLLAMVÉDELMI hatóság vezetője

89. sz.

PARANCSA.
Budapest, 1951 évi november hó 1-én.

Elvtársak!
Az 1950/51. kiképzési évben az Államvédelmi Határőrség és Belső
Karhatalom tisztikara, egész személyi állománya lelkes, céltuda
tos, eredményes munkát végzett Népköztársaságunk államhatára és objek
tumaink szilárd őrzése, a karhatalmi feladatok jó ellátása érdekében.
Az őszi felügyeleti szemle eredményei azt mutatták, hogy a Határ
őrség és Belső Karhatalom csapatai az 1. és 2. számú Tiszti Pa
rancsomat alapjában teljesítették.

Dicső példaképünk - a hős Szovjet Hadsereg, a Szovjet Határőrség
tapasztalatainak sikeres elsajátítása, Néphadseregünk mindenben megnyil
vánuló segítsége alapján csapataink ma lényegessen jobban, szilárdabban
őrzik szabad hazánk határait és objektumait dolgozó népünk gyűlölt ellen
ségei, az imperialisták, a Titó-banda ügynökeinek ellenséges kísérleteivel
szemben ; jelentősen megnövekedett és állandóan növekszik csapataink
harci ereje ; parancsnokaink, tisztjeink megtisztelő feladataikat átérezve,
lelkesen és szorgalmasan sajátítják el a győzelmes Sztálini harcászat elmé
letét és gyakorlatát, fejlesztik határőrizeti és karhatalmi tudásukat.

Az elmúlt kiképzési évben párt- és DISZ szervezeteink tovább erősöd
tek, munkájuk javult, fejlődött.
A pártpolitikai apparátus munkája átfogóbbá, szervezettebbé vált és
fokozták tapasztalataikat a személyi állomány politikai nevelésében, a ha
tár és karhatalmi szolgálat, a kiképzés sikeres végrehajtására való mozgó
sításban.

A politikai alosztályok, politikai tisztek, párt- és DISZ szervezetek
politikai nevelőmunkája eredményeként harcosaink bátrabban, öntudatosab-
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- 2 bán, nem egyszer hősiesen szállnak szembe és tűzharcban teszik ártalmat
lanná az imperialisták, a Titó-banda fegyveres ügynökeit.
A politikai nevelőmunka eredményesen segítette elő a csapatok sorai
ba behatolt ellenséges elemek aknamunkájának leleplezését, a Határőrség
és Belső Karhatalom politikai, erkölcsi állapotának további megszilárdítását

A Határőrség és Belső Karhatalom, mint az ÁVH. fegyveres csapata,
Pártunk, Rákosi Elvtárs irányításával egyre szilárdabb részét képezi Nép
köztársaságunk fegyveres erejének. Tisztjei, tiszthelyettesei, harcosai kato
nai és politikai tudásukat állandóan gyarapítva, fokozott öntudattal, egysé
gesen és hűen követik a mi dicső Pártunkat, Pártunk és népünk bölcs Vezé
rét Rákosi Elvtársat, felszabadítónkat a hatalmas Szovjetuniót és a szabad
ságért, békéért küzdő emberiség nagy Tanítóját és Vezérét, Sztálin Elvtársat.
Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom tisztjei, tiszthelyet
tesei és harcosai készek arra, hogy szilárdan őrizzék drága Hazánk hatá
rait és objektumait az imperialisták, a Tito fasiszta banda ügynökei, a
kémek, diverzánsok kísérleteivel, provokációival szemben.

Az Államvédelmi Hatóság csapatai mindenkor készen állanak arra is,
hogy Néphadseregünkkel vállvetve, ha kell életüket sem kímélve meg is
védjék határainkat, dolgozó népünk szabadságát, Hazánk függetlenségét.
Részleteiben a következő eredményeket értük el az 1950/51. kiképzési
évben :

Növekedett a tiszti állomány tudása a határszolgálat, a karhatalmiés őrszolgálat megszervezése, a speciális- és harckiképzés terén. Parancs
nokaink szakszerűbben tudják irányítani egységeiket és alegységeiket
mint egy évvel ezelőtt.
Az elmúlt kiképzési évben a törzseknek és a törzsek munkájának le
raktuk az alapjait. A parancsnokok már alapjában megtanulták irányítani
a törzsek munkáját.

A Határőrség az elmúlt kiképzési év során megtanulta a határőr ope
rációk, a razziák megszervezését és végrehajtását a határsértők felkuta
tására, üldözésére és elfogására.
Parancsnokaink ezeket az operációkat ma már a legtöbb esetben az
Államvédelmi Hatóság területi szerveivel, a Honvédséggel és a Rendőrség
gel összhangban hajtják végre.
Parancsnokaink már értik és megtudják határozni a kerület, a zlj.,
az őrs határsávjában a különösen fontos aktív irányokat és általában he
lyesen tudják ezeket az irányokat lezárni.

Harcosaink megtanulták a konkrét jelek alapján, elsősorban nyom
olvasási tudásuk fejlesztésével megállapítani a határsértéseket, valamint
a határsértések irányát.
Megjavult a határ mélységben való őrizete, már sok helyen eredmé
nyesen alkalmazzák a többvonalas mélységi határszolgálatot.
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- 3 Alapvetően megjavult a jelentőszolgálat, így a határeseményekről a
legtöbb esetben már időben tájékoztatva vannak a felsőbb parancsnoksá
gok és így kezdenek idejében megfelelő intézkedéseket végrehajtani a ha
társértők ellen.

Megerősítettük és megjavult a felderítő szervek munkája, - elsősor
ban a legfontosabb irányban - Délen és Nyugaton.

Egységeink és alegységeink jelentős eredményeket értek el a határ
sértők elfogásában a hazafias helyi lakosság fokozottabb bevonásával a ha
tárőrizetbe.
Mindezek alapján a Határőrség - összehasonlítva az előző évvel lényegesen jobban, szilárdabban őrzi Népköztársaságunk államhatárát és
nagyszámban fogja el, vagy semmisiti meg a határsértőket, köztük vesze
delmes felfegyverzett, mindenre elszánt imperialista, titóista kémeket, ügy
nököket.

Karhatalmi egységeink az elmúlt kiképzési évben lefolytatott operá
cióknál végrehajtották a kitűzött feladatokat.
A parancsnokok megtanulták megközelítőleg jól megtervezni és meg
szervezni a csapatok karhatalmi alkalmazását.

Jelentősen megnövekedett a karhatalmi egységek és alegységek harc
készültségi foka.

Emelkedett a parancsnokok, a tisztek, tiszthelyettesek és a harcosok
általános és speciális katonai, harcászati tudása.

A Belső Karhatalom őrségi egységei eredményesen őrizték Népköz
társaságunk különböző objektumait és fontos intézményeit.
Az elmúlt kiképzési évben őrségi egységeink fokozták tapasztalatai
kat az őrszolgálat megszervezése terén.

A karhatalmi őr bajtársak nem egyszer magasfokú éberségről tettek
tanúbizonyságot és így több esetben akadályozták meg az ellenség diverzáns akcióinak kísérleteit.
A Forgalomellenőrző Pontok munkája a szolgálat átszervezése követ
keztében megjavult. Növekedett a FEP-ek beosztottainak elsősorban a spe
ciális szakmai tudása. Jelentős számban fogtak el határsértőket, elsősorban
a vonatellenőrzések során. Szakszerűbben tudják ellenőrizni az okmányokat.
A híradó zlj. és szakaszok növelték szakmai ismereteiket és nagy mun
kát végeztek a hírösszeköttetés folyamatos biztosítása érdekében.
A műszaki megerősítése, elsősorban a Déli és Nyugati határvédelemnek, eredményesen haladt előre. Ebben eredményes munkát végeztek a
műszaki alegységek és nagy segítséget nyújtott a Honvédség.

A határőrizet megerősítését szolgálta az elmúlt évben kiképzett szol
gálati kutyáknak a csapatokhoz való beosztása.
A rajparancsnoki intézmény, a nagyszámú fiatal tiszthelyettesek be
állítása, csapatainknál jelentős segítséget jelent a tisztek, az alegységek
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parancsnokainak a harcosok nevelésében, kiképzésében, a szolgálat ellá
tásában és a katonai fegyelem, a szabályszerű belrend megteremtésében.
A lőkiképzésben a Határőrség és Belső Karhatalom csapatai az el
múlt kiképzési évben jelentős eredményt értek el. Elsősorban megjavult és
jobbak az eredmények a puska, géppisztoly lövészetnél. Harcosaink egyre
eredményesebben használják fegyvereiket az ellenséggel vívott harcban.

A harcosok lelkes munkával, tanulniakarással sajátítják el a határés karhatalmi szolgálat mesterségét, a lő-, harcászati-, politikai-, alaki ki
képzést és a testnevelést.
Csapatainknál javulás mutatkozik a fegyelem, a belrend, a katonás
fellépés és magatartás terén, személyi állományunk zöme növekvő öntudat
tal, harckészséggel és felelősségérzettel áll őrt határainkon és objektuma
inknál, legjobb tudásával igyekszik eleget tenni dolgozó népünktől, Pár
tunktól, Kormányunktól kapott megtisztelő feladatoknak.

Ezeket az eredményeket a parancsnoki kar és a politikai apparátus
munkájával, a párt- és DISZ szervezetek aktív támogatásával értük

szívós

el.

Az elért eredmények képessé teszik az Államvédelmi Határőrséget és
Belső Karhatalmat arra, hogy megfeleljen az egyre fokozódó követelmények
nek, hogy mindenkor helytálljon dolgozó népünk, Pártunk, Kormányunk
által kijelölt feladatok végrehajtásában, amelyet megkövetel tőlünk a szo
cializmus utján épülő szabad Hazánk, dolgozó népünk érdeke és a világ
békéjéért, a népek szabadságáért folyó harc igazi ügye.

Elsősorban a tisztikarnak tudni kell, hogy az elért eredmények mellett
a Határőrség és Belső Karhatalomnál még igen nagy hiányosságok vannak
úgy a szolgálat, mint a kiképzés terén, amelyeket a továbbiak során csak
megfeszített szívós munkával, nagy akaraterővel, a politikai és katonai tudás
állandó fokozásával lehet kiküszöbölni. Világosan kell látni, hogy a nem
zetközi helyzet és a belső osztályharc kiéleződése egyre fokozottabb köve
telményeket támaszt a Határőrség és Belső Karhatalommal szemben.
Ezért az elért eredmények túlbecsülése, a legkisebb elbizakodottság,
önteltség is veszélyes gátjává válna az előttünk álló nagy feladatok telje
sítésének.
A Határőrség és Belső Karhatalom leglényegesebb hiányosságai a
következők :

1. A politikai, a harc- és szakkiképzés terén.
A személyi állomány politikai nevelésének, oktatásának színvonala,
ezen belül a tisztek marxista-leninista nevelése, továbbképzése elmarad a
követelmények mögött. Ennek oka, hogy a pártpolitikai apparátus még nem
fordít kellő gondot a személyi állomány politikai nevelésének, oktatásának
megszervezésére, ellenőrzésére, segítésiére. Sok helyen eltűrik, hogy egyesek
a politikai foglalkozásokról kivonják magukat. A politikai foglalkozásokat
nem kötik össze szorosan a szolgálat, a kiképzés mindennapos feladataival,
az öntulatos vasfegyelemért folyó harccal.

Még nem kielégítő és vontatottan folyik csapatainknál a pártépítés
munkája. Az elmúlt kiképzési évben viszonylag kevés az újonnan felvett
tag és tagjelöltek száma.
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- 6 Gyakori, hogy a járőrt helytelenül egyfolytában 10-12 órás szolgálat
ba küldik ki és így ébersége szolgálata második felében eltompul.

Még kevés gondot fordítanak egyes parancsnokok a járőrparancsnokok
kiválasztására és sokszor nem értékelik megfelelően a járőrparancsnok fon
tos szerepét a határőrizetben.

A figvelőszolgálatra vonatkozó eligazítások sokszor általánosak. A
jelentőszolgálatban gyakori a dezinformáció, mert nem ellenőrzik a jelen
tett adatok valódiságát.

Ezek az alapvető okai a még mindig nagyszámú büntetlen határsérté
seknek.
A Forgalomellenőrző Pontok munkájára egyes magasabb parancsno
kok kevés gondot fordítanak, nem ismerik a FEP szolgálatot. Egyes FEP-en a
szolgálat nem helyesen van megszervezve. Némely helyen a FEP-ek a sa
ját szolgálatuktól eltérő feladatokat teljesítenek, ugyanakkor saját speci
ális feladataikat hiányosan végzik.

Még vannak FEP-ek, ahol a Néphadseregünk szabályzataitól eltérően
bizonyos „civil“, a régi „kapitánysági" forma szerint élnek.
A Karhatalmi egységeknél az elmúlt kiképzési évben nem volt
kellő gond fordítva a harcászati kiképzésre, különösen az ejtőernyős deszszantok elleni harc vitelének taktikájára.
Hiányosság áll fenn a törzsek munkájában a helyzet megítélés, a
feladat tisztázása és a helyes és gyors elhatározás tekintetében.

Még gyakori a szervezetlenség a riadók esetén, főleg a tisztek mun
kájában.
Az őrségi egységeknél az őrszolgálat megszervezése sok helyen sab
lonos, az őrszolgálat egyformán van megszervezve, úgy éjjel, mint nappal.
Egyes parancsnokok az időbeosztást rosszul szervezik meg. Az erők
elosztásánál nincs mindig figyelembevéve az objektumok egyes részeinek
érzékenysége és a fegyveres őrség mellett még nincsenek eléggé igénybe
véve a technikai eszközök.
Egyes őrségi egységeknél nincs feszesen megszervezve az őrszolgá
lat ellenőrzése és gyakran hiányos a harcosokról való gondoskodás.
A csapatok harckészültsége még nem üti meg a megkövetelt mértéket.
A riadók alkalmával egyes harcosok - sőt tisztek -nem ismerik felada
taikat. Az elrendelt riadót sok esetben hiányos felszereléssel és nagy késés
sel hajtják végre.

Egyes tisztek megfeledkeznek arról, hogy Délen és Nyugaton szem
ben állunk az ellenséggel, másrészt, hogy a határesemények rendkívül gyors
intézkedéseket igényelnek, amelynek fontos feltétele a kiváló harckészültség.

2. A tiszti kiképzés és a törzskiképzés terén.
Annak ellenére, hogy az elmúlt kiképzési évben jelentősen javult a
törzsek kiképzése, a Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnokságán és
a csapatoknál törzsfoglalkozásokat és törzsvezetési játékokat vezettek le,
a törzskiképzésben még komoly hiányosságok tapasztalhatók.
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A parancsnokok még nem tartják személyes feladatuknak, nem fordí
tanak kellő figyelmet a törzsek kiképzésére.

Még gyakran megsértik a kiképzés azon alapelvét, hogy a magasabb
parancsnok személyesen tanítsa az alárendelt parancsnokokat,
a beosztottakat.
Úgy a Parancsnokságon, mint az egységeknél a törzskiképzést a pa
rancsnokok helyett sok esetben a beosztott tisztek végzik.

A törzsfoglalkozások még túlzottan elméletiesek, kevés foglalkozást
vezetnek le a terepen harcszerű körülmények között.
A Parancsnokság törzse, a Kiképzési Osztály nem ellenőrzi megfele
lően a csapatoknál folyó törzskiképzést, ugyanígy az egységek törzsei az
alegységek törzseinek kiképzését.
A törzseknél a legnagyobb lemaradás a harcászati kiképzés terén mu
tatkozik, úgy a Határőrségnél, mint a Belső Karhatalomnál.

Még nem értették meg a parancsnokok, hogy jó határőrizet, jó karha
talmi szolgálat csak úgy lehetséges, ha a törzsek harcászati képzettsége
kiváló.

A törzsek még gyengén tanulmányozzák a határ- és karhatalmi szol
gálatot. Ennek tapasztalatait nem gyűjtik, nem tanulmányozzák rendszere
sen, igy a szolgálat megszervezésénél, az operációk végrehajtásánál eze
ket kevéssé használják fel.
Alapvető hiányosság úgy a Határőrségnél, mint a Belső Karhatalom
nál a parancsnokok nem kielégítő harcászati tudása.

A Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoksága az elmúlt kikép
zési évben erre nem fordított elég figyelmet.
A parancsnokok még nem értették meg, hogy a Határőrség és Belső
Karhatalom aktív harcban áll az ellenséggel, hogy bár a fő feladat békében
a határaink, objektumaink őrzése és a karhatalmi szolgálat ellátása, de
emellett és ehhez elengedhetetlenül szükséges a magas színvonalú harcá
szati tudás, a Sztálini harcászat elméletének és gyakorlatának elsajátítása.

A parancsnokok még nem sajátították el kielégítően a csapatok veze
tésének, irányításának, a parancsnoki munka megszervezésének művészetét
Sokszor elaprózzák a munkát, nem veszik eléggé igénybe törzseiket.
Még gyengén végzik a parancsok végrehajtásának megszervezését,
a jó segítését, ellenőrzését.

A tiszti állomány kiképzésének hiányosságai oda vezetnek, hogy a
magasabb beosztású tisztek nem tudnak megfelelő segítséget nyújtani az
alegységek parancsnokainak, különösen a fiatal őrsparancsnokoknak a gya
korlati munkában.
A szabályzatokat, utasításokat még nem ismerik olyan mértékben
parancsnokaink és tisztjeink, mint ahogyan ezt beosztásuknak megfele
lően kellene. Ezért csapataink sok helyen nem a szabályzatoknak megfele
lően élnek.

A lőkiképzés terén az elért eredmények mellett vannak nagyfokú hiá
nyosságok. Ezek : még vannak egységek, amelyek nem értek el megfelelő
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- 8 eredményt. Tűrhetetlen állapot, hogy a tisztek nagyrésze még rosszul lő
személyi fegyverével, a pisztollyal.

Rosszul van megszervezve a kiváló lövők nyilvántartása és népszerű
sítése.
Nem folyik csapatainknál a kiváló lövők tapasztalatátadása. Egyes
csapatoknál el van hanyagolva a fegyverek technikai állapota. Gyakori eset,
hogy a parancsnokok nem tartják személyes ügyüknek a lövészetek jó elő
készítését és levezetését.
Mindezek a hibák és hiányosságok súlya csak növeszik, ha figyelem
be vesszük, hogy harcosaink békében is lényegében frontszolgálatot telje
sítenek, aktív harcot folytatnak az ellenséggel, amelynek ügynökeit egyre
gyakrabban tűzharcban kell ártalmatlanná tenni.

3. A legénységi állomány kiképzése terén:
A speciális szakkiképzés hiányossága, hogy egyes őrsparancsnokok
ezt rábízták az őrs kiképző tiszthelyettesekre, ők maguk ezzel a fontos fel
adattal nem foglalkoztak.
A speciális kiképzés még sok helyen nem elég gyakorlatias, kevés fog
lalkozást vezettek le a terepen és a kiképzés során nem állították a harco
sokat konkrét, a gyakorlatban előfoduló helyzetek megoldása elé.
A speciális kiképzést egyes kiképző parancsnokok a harcászati kikép
zéstől elvonatkoztatva oktatták és nem törekedtek a harcszerű mozgás és
az álcázás állandó tökéletesítésére.

Egyes alakulatoknál a harcosok gyengén vannak a figyelőszolgálat
feladataira kiképezve.

A kiképzés még sok helyen nem fektet súlyt a harcosok taktikai gon
dolkozásának fejlesztésére.
A harcászati kiképzésben gyakori hiányosság, hogy harcgyakorlat
közben nem tartják be a harcászati alaki kiképzés szabályait. Az egyes ki
képzési ágakban a tárgyköröket egymástól elvonatkoztatva oktatják.
Egyes parancsnokok oktató kereteiket a napi foglalkozásokra nem
készítik fel kellően, részükre a szükséges oktató módszertani foglalkozá
sokat nem vezetik le.
Egyes parancsnokok a különböző harcászati gyakorlatokat ugyan
azon a terepen tartották meg.

A harcászati foglalkozásokon gyakran nem fordítanak elég figyelmet
a felderítés és a figyelés megszervezésének.
Az alaki kiképzés számos alakulatnál el van hanyagolva. Különö
sen veszélyes és káros az a néhol jelentkező felfogás, hogy „az őrsökön
anélkül is ellátjuk a feladatot“.

A testnevelés terén nem folyik következetes, tervszerű kiképzés. Ez
zel szemben a tisztek közömbös magatartást tanúsítanak. Még gyakran nem
értik meg, hogy a határőrizetben és a karhatalmi szolgálatban fizikailag
edzett harcosokra van szükség, akik jól bírják a fáradalmakat, a nehézsé
geket.
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A kerületek hír. alegységei az elmúlt kiképzési évben nem lettek
kellően feltöltve és harcszerű viszonyok között még nem tudják biztosítani a
zavar tálán összeköttetést, mert ennek gyakorlása el volt hanyagolva.
Parancsnokaink még nem fektettek súlyt a kellő híradó ismeretek el
sajátítására, a kerületek közvetlen hir. alakulatainak szakkiképzését így
nem segítik, nem ellenőrzik.
A műszaki alakulatoknál kevés a kezdeményezés a kerületek határsávja műszaki megerősítésének tökéletesítésére, még gyengén végzik a
műszaki berendezések karbantartását, állandó tökéletesítését. A műszaki
kiképzés nem kielégítő foka következtében megengedhetetlenül sok a bal
eset.

A parancsnokok még nagyrészt nem értik meg, lebecsülik a tiszthe
lyettesek szerepét a csapatok életében, a legénység kiképzésében, nevelésé
ben. Ebből ered, hogy nem fordítanak elég gondot a tiszthelyettesek
kiképzésére, azt sok esetben arra nem alkalmas beosztottakra bízzák.
A hadtápszolgálat harcszerű körülmények között még nehezen
tölti be hivatását. Még nincs biztosítva az anyagi értékek felhasználásának,
tárolásának és gondozásának feszes ellenőrzése. Sok tekintetben lassan,
vontatottan biztosítja a jelentkező igényeket a csapatok ellátása terén.

Számos parancsnok nem fordít figyelmet a hadtáp-kérdésekre, a har
cosokról való állandó gondoskodásra.

Több egységnél nem fordítanak kellő figyelmet az anyagi értékek meg
óvására, a népi vagyon megbecsülésére.
A hadtáp beosztottak még nincsenek mindenütt a követelményeknek
megfelelően kiképezve az anyaggazdálkodás vitelére.

Elvtársak!
Ezekben foglalhatók össze a Határőrség és Belső Karhatalom elért
eredményei és mutatkozó hiányosságai az 1950/51. kiképzési évben.

Az 1951/52-es kiképzési év főfeladatainak meghatározásánál abból
kell kiindulnunk, hogy az eddig elért eredményeink maradéktalan felhasz
nálásával megteremtsük a feltételeit annak, hogy az új kiképzési év végére
a Határőrség és Belső Karhatalom, - mint Népköztársaságunk
fegyveres erejének szerves része és Néphadseregünk hű fegyver
társa - szilárdan és biztonságosan őrizze államhatárunkat és objek
tumainkat, minimálisra csökkentse a büntetlen határsértéseket és
érjen el magasfokú harckészültséget.
Pártunk és Kormányunk az egyre tovább éleződő nemzetközi helyzetet
figyelembevéve ezt a feladatot tűzte elénk az 1951/52-es kiképzési évre.
A kitűzött cél elérésére

megparancsolom:
Az 1951/52-es új kiképzési évben teljes mértékben ki kell küszöbölni
a jelen parancsomban megjelölt hiányosságokat.

1. A politikai nevelőmunka terén:
A Határőrség és Belső Karhatalom személyi állományának nevelését
a Magyar Dolgozók Pártja, a Magyar Népköztársaság Kormánya, népünk
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haladó emberiség bölcs Tanítója és Vezére, SZTÁLIN Elvtárs iránti határ
talan odaadás szellemében kell folytatni.

A Határőrség és Belső Karhatalomnál olyan harcosokat kell nevelni,
akik fegyelmezetten, bátran, magasfokú politikai öntudattal, min
den nehézséget leküzdve, megtisztelő feladatuk teljes tudatában szilár
dan és biztosan őrzik Népköztársaságunk államhatárát és objektu
mainkat, akik minden körülmények között képesek az imperialisták,
a gyűlölt Titó-banda ügynökeit üldözni, elfogni, vagy megsemmisí
teni, akiknek fellépése, magatartása nap, mint nap megmutatja az ellenség
nek, hogy a mi szabad hazánk határa szent és sérthetetlen.

A Parancsnokság Politikai Osztálya a Magyar Dolgozók Pártja Köz
ponti Vezetősége határozatainak megfelelően biztosítsa a parancsnoki ki
képzés minden területén a marxista-leninista oktatásnak és nevelés
nek, valamint a legénységi és tiszthelyettesi állomány politikai fog
lalkozásainak magas eszmei színvonalát.

A tisztikar marxisa - leninista nevelése, szocialista kultúrszínvonalának emelése továbbra is a pártpolitikai munka homlokterében
kell, hogy álljon.
A politikai alosztályok és politikai tisztek az adott utasításoknak meg
felelően szervezzék meg a személyi állomány politikai oktatását, nagy gon
dot fordítva a közvetlen irányításra, támogatásra és rendszeres ellenőrzésre.

Különös figyelmet kell fordítani az őrsök személyi állományának po
litikai nevelésére és oktatására. A kerületek, a zlj.-ak politikai tisztjei egyes
esetekben személyesen kell, hogy politikai foglalkozásokat vezessenek le
az őrsökön.
Teljes mértékben meg kell szüntetni a politikai foglalkozások elmara
dását, valamint egyeseknek a foglalkozásokról való hiányzását.

Csapatainknál a pártépítés munkáját alapvetően meg kell javítani.
A párt- és DISZ szervezetek erősítésével és erőteljesebb mozgósításával,
a párt- és DISZ tagok példamutatásának biztosításával a szolgálat, a kikép
zés minden területén és a fegyelemben rövid idő alatt el kell érni valamenynyi alakulat teljes harckészségét, kifogástalan fegyelmi állapotát és kato
nás rendjét, s a minimumra kell csökkenteni a rendkívüli eseményeket.
Az öntudatos vasfegyelem megszilárdítására és a katonás rend biz
tosítására, a politikai éberség fokozására és a katonai titoktartás megőr
zésére irányuló állhatatos törekvés kell, hogy áthassa a pártpolitikai appa
rátus mindennapos gyakorlati tevékenységét.

2. A Belső Karhatalom szolgálata terén:

A Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoka, a Dandárparancsnok
és törzse, az egységek parancsnokai és politikai tisztjei fordítsanak fo
kozott gondot a Belső Karhatalom egységeinek szolgálatára.
Az őrségi egységeknél erőteljesen meg kell javítani a szolgálat ellá
tását. Az őrszolgálat mindenben kell, hogy alkalmazkodjék az őrzendő ob
jektum sajátosságaihoz, érzékenységéhez, jellegéhez.
Állandóvá és elevenné kell tenni a kapcsolatot az őrségek parancsno
kainak az őrzött objektum-intézmény vezetőségével.
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Az őrségek parancsnokai kell, hogy állandóan ismerjék az objektumok
helyzetét és idejében szerezzenek értesülést az objektumok helyzetében, bel
ső rendjében bekövetkezett változásokról. Idejében intézkedjenek szükség
esetén az objektumok őrzésének megerősítésére.

Mindenütt ki kell dolgozni az őrzéssel kapcsolatos összes okmányokat.

Minden objektum őrsége kell, hogy rendelkezzen kidolgozott védelmi
tervvel.
Fokozott mértékben kell alkalmazni az objektumok őrzésénél a techni
kai eszközöket és az őrkutyákat.

Biztosítani kell az őrhelyek és az őrség elhelyezési körlete közötti
összeköttetést.
Az őrségi egységek személyi állományát magasfokú éberségre
kell nevelni, hogy az általuk őrzött objektumokat sem éjjel, sem nappal sem
milyen körülmények között ne tudják megközelíteni az imperialisták ügy
nökei, a kémek és diverzánsok.

3. Határszolgálat terén:
A Határőrségnek az 1951/52-es kiképzési évben döntő módon meg kell
javítani a határőrizetet. Határaink őrzését mindenekelőtt Délen és Nyuga
ton kell szilárdabbá tenni.

Lehetetlenné kell tenni, hogy határainkat az imperialisták, a titóista
ügynökök büntetlenül átlépjék, megsértsék. Meg kell szüntetni a büntetlen
határsértéseket.
A rendelkezésre álló összes erőket és eszközöket a határ tökéletes le
zárása érdekében maximálisan fel kell használni. Meg kell szüntetni azt az
egyes helyeken meglévő helytelen állapotot, hogy a határt csak fegyveres
erővel őrzik.

A határszolgálat megjavítása érdekében minden parancsnoknak, a tör
zseknek alapvető feladata : harc a sablonosság ellen.
Az összes parancsnokok és törzsek naponta foglalkozzanak a határ
szolgálat, - az ellenség tevékenységének, módszereinek tanulmányozásá
val - a helyzeti adatok összegyűjtésével és értékelésével. A mindenkori
határhelyzetnek, az ellenség tevékenységének megfelelően szervezzék meg
a szolgálatot, csoportosítsák át a rendelkezésükre álló erőket és eszközöket.
Az egész tiszti állomány fordítson fokozott figyelmet a járőrök helyes
eligazítására, a járőrök harcszerű mozgására, a nyomolvasás elsajátítására.

A határszolgálatban a fő figyelmet továbbra is az őrsök szol
gálatának megjavítására, segítésére és fokozott ellenőrzésére kell
fordítani.
A felderítést csapatainknál elsősorban Délen és Nyugaton gyors
ütemben meg kell javítani. El kell érni, hogy a felderítő apparátus idejében
felfedje és jelentse a készülő határsértéseket és ezek megakadályozására
gyors és hathatós intézkedéseket kell tenni.
Alapvetően meg kell javítani a törzsek és a felderítő szervek együtt
működését. A parancsnokok tartsák saját kezükben a felderítő szervek mun
kájának irányítását.
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A hazafias helyi lakosságot fokozottabban kell bevonni a határőrizet
be. Mindenütt el kell érni, hogy a határőrök magatartása, a helyi lakosság
felé végzett politikai munka kiváltsa a helyi lakosság megbecsülését és
szeretetét
A műszaki zár rendszerét felül kell vizsgálni és olyan intézkedést kell
kidolgozni, amely megszünteti a műszaki zár sablonosságát.

1951/52. kiképzési évben a Déli határ minden őrsére 1-1 nyomozó
kutyát kell beállítani.
A hír - összeköttetés terén az uj kiképzési évben be kell fejezni a
Déli és Nyugati határon az őrsök és a járőrök közötti vezetékes összeköttetést.
A baráti államok határszakaszán létre kell hozni a vezetékes hírösszeköt
tetést az őrsök, zlj.-ak és a kerületek között.

Biztosítani kell a Parancsnokság és az egységek közötti légközi (rá
dió) összeköttetés zavartalan működését.
A FEP-ek szolgálatának megjavítása érdekében a Parancsnokság dol
gozza ki és adja ki a FEP-ek szolgálati utasításának irányelveit. A kerületi
parancsnokok személyesen segítsék, ellenőrizzék a FEP-ek munkáját. El
kell érni, hogy valamennyi FEP-en a szabályzatok szerint éljenek, meg kell
valósítani a katonás rendet, magatartást és fegyelmet.

4. Lőkiképzés:

A lőkiképzést a harc, a határszolgálatos és a karhatalmi ki
képzés egyik legfontosabb ágának kell tartani, rossz, vagy bizony
talan lövészekkel nem lehet jó határőrizet és karhatalmi szolgálat. Ezért :
Gyökeresen fel kell számolni egyes csapatok elmaradását a lőkiképzés
terén. Meg kell szüntetni a tisztikar lőkiképzés terén mutatkozó lemaradását
és magas színvonalra kell emelni a fegyver- és anyagismeret, valamint a
harcosok kiképzésének elméleti és módszertani színvonalát.
Az egész személyi állományt ki kell képezni arra, hogy kiválóan is
merjék fegyvereiket.

Lövész csapatversenyeket kell szervezni, fokozottabban kell foglal
kozni a kiválókkal, eredményeiket széles körben kell népszerűsíteni, meg
kell szervezni, hogy a kiváló lövők átadják tapasztalatukat, tudásukat a
gyengébbeknek

Ki kell képezni a harcosokat a különleges lövészet elsajátítására.
Az alegységek lövészetét csak azok a tisztek és tiszthelyettesek vezet
hetik, akik ugyanazokat a lőszámokat legalább „megfelelő" eredménnyel lőt
ték le.

A parancsnokok egyik legfontosabb kötelességévé teszem a csapatok
lőkiképzésének állandó ellenőrzését és támogatását. A Határőrség és Belső
Karhatalom alakulatainál minden második hónap utolsó szombatjának a
lövészet ellenőrzése napjának kell lennie, amikor az elmúlt két hónap lőfeladataiból ellenőrző lövészetet kell végrehajtani.

A parancsnokoknak nagy gondot kell fordítani a golyószórós, gép
puskás és aknavetősök időbeni kiválogatására és kiképzésére és az alegysé
geknek ezekkel való feltöltésére.
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1-ig adja ki a csapatoknak a lőversenyekre vonatkozó utasítást. Az első lőver
senyt Április 4.-e, Hazánknak a dicső Szovjet Hadsereg által történt fel
szabadítása évfordulójának tiszteletére kell végrehajtani.
A harckiképzési tervben előírt valamennyi lőszámot az összes fegyve
rekkel időben és maradéktalanul végre kell hajtani. Az új kiképzési év vé
gére valamennyi egységnek „jó“ és „kiváló“ eredményt kell elérni.

5. A csapatok harc- és szakkiképzése:
A Határőrség és Belső Karhatalom csapatainak harc- és szakkiképzé
sét a következő időbeosztás szerint kell megtervezni és végrehajtani :
A kiképzési év 1951. november 15-én kezdődik és 1952. október 31-én
végződik. A kiképzési év a következő időszakokra oszlik :

- előkészítő időszak: október 1-től november 15-ig, azaz 1 hónap
és 15 nap ;

- téli kiképzési időszak : november 15-től április 30-ig, azaz 5 hónap
és 15 nap ;
- nyári kiképzési időszak : május 1-től október 31-ig, azaz 6 hónap.
A kiképzés megszervezését a H. M. kiképzési terve alapján kell elkészí
teni, figyelembe véve a Határőrség és Belső Karhatalom speciális kiképzését.

a. Karhatalmi egységek kiképzése:
A karhatalmi egységeknél el kell érni, hogy a csapatok bármilyen
körülmények között a legrövidebb időn belül harckész állapotba hozhatók
legyenek.

Az egész személyi állomány harcászati tudását magas színvonalra
kell emelni. Az 1951-52-es kiképzési évben el kell érni, hogy a kar
hatalmi egységek kiválóan tudjanak bonyolult körülmények között,
erdős és hegyes terepen, úgy éjjel, mint nappal, század és zlj. mé
retekben harcfeladatokat megoldani.

Ki kell képezni karhatalmi egységeket a helységharcra.
Az uj kiképzési évben a karhatalmi egységeket ki kell képezni az ej
tőernyős desszantok elleni harcra úgy, hogy azok ellen bármilyen körül
mények között képesek legyenek eredményesen harcolni.

Tökéletesen kell kiképezni az egyes harcosokat, a rajokat és szakaszo
kat úgy kell kiképezni, hogy önállóan, egységüktől elszakadva is tudjanak
harci feladatokat jól megoldani.
Az egyes harcosok, a raj, a szakasz és századok kiképzését, összeko
vácsolását úgy kell beütemezni, hogy a nyári kiképzési év végére karhatalmi
zlj. gyakorlatokat lehessen levezetni, illetve, hogy a karhatalmi zlj.-ak telje
sen fel legyenek készülve a Honvédség őszi gyakorlatain való részvételre.
Nagy figyelmet kell fordítani a technikai eszközök, különösen a szál
lító gépjármüvek karbantartására, megóvására, hogy a karhatalmi egységek
a legrövidebb időn belül akadályok nélkül érkezzenek a megjelölt helyszínre.
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b. Őrségi egységeknél:

A szakkiképzés terén meg kell tanítani a karhatalmi őröket a szolgá
lat pontos, éber ellátására. Tökéletesen kell ismerniük az őrszolgálati utasí
tásokat, a szolgálat ellátására vonatkozó szabályzatokat, az objektumokhoz
belépésre jogosító igazolványokat. Valamennyi karhatalmi őr ismerje jól
szolgálati fegyverének kezelését és a fegyver használati utasítást. Az egyes
harcosokat, valamint egy-egy objektum őrségét úgy kell kiképezni, hogy ki
válóan értsenek az objektum védelmi harcához, a kémek és diverzánsok ül
dözéséhez és elfogásához.
A harcászati kiképzés terén főfeladat az egyes harcosok, a raj és sza
kasz kiképzés, amelyben meg kell tanítani a személyi állományt a harc
összes főbb nemeire. Különös gondot kell fordítani az éjszakai kiképzésre.

c. A határőrcsapatok határszolgálatos kiképzésében meg kell taníta
ni a harcosokat a határőrizet taktikájának tökéletes ismeretére. A határőrök
a nyomolvasás, az álcázás mestereivé kell, hogy váljanak. Meg kell taní
tani a harcosokat razziák alkalmával való helyes magatartásra, a
határsértők kutatására, üldözésére. A figyelőállások helyes kiválasztására
és berendezésére. A határsértők felfedezésének, elfogásának, ártalmatlanná
tételének és bekísérésének helyes módszereire. A határőrök értsenek a jel
zőkészülékek telepítéséhez, kezeléséhez. Különös gondot kell fordítani a
járőrparancsnokok kötelmeinek oktatására, a járőrparancsnok és járőrtárs
szolgálatának összehangolására. Meg kell tanítani a határőröket arra, hogy
ismerjék az összes külföldi repülőgépek jelzéseit.

A harckiképzés terén: Meg kell tanítani a személyi állományt a
harc összes főbb nemeire :
őrsökön szakaszkötelékben,
tartalékoknál századkötelékben.

Különös figyelmet kell fordítani az egyes harcosok kiképzésére és a
rajkötelékben való kiképzésre.
Az 1951/52-es kiképzési évben a következő speciális, határőr és karha
talmi gyakorlatokat kell megtartani :

őrsökön 4 gyakoratot,
zlj.-aknál 4 gyakorlatot,
kerületeknél 4 gyakorlatot,
az őrségi és karhatalmi zlj.-aknál ugyancsak 4 gyakorlatot.

A harcászati és a speciális gyakorlatoknak 30 százalékát éjjel kell
megtartani.
Vegyi védelmi kiképzés terén:
A csapatok ismerjék a vegyi védelmi eszközöket és azok használatát
a harcban. Érteniök kell az egyéni fegyverzet gázmentesítéséhez és mérgező
anyagok által történt sérülés esetén az önsegély nyújtáshoz gázseb-csomag,
vagy szükséganyagok segítségével.
Tanulják meg a harcárkokat, közlekedőárkokat, lövészgödröket vegyi
védelmi szempontból berendezni, valamint kis terepszakasz gázmentesítését szükséganyagok felhasználásával. A tisztekkel vegyi védelmi oktató
módszertani foglalkozásokat kell végrehajtani.

ÁBTL - 4.2 - 088/1951.ÁVH.T.biz. /14

- 15 Katonai testnevelés:

Csapatainknál ki kell fejleszteni a tömegsportot, a harcosoknál olyan
állóképességet kell elérni, hogy készek legyenek bármilyen nehézséget át
hidalni. Az uj kiképzési évben az összes egységeknél sportversenyeket kell
rendezni.

Szabályzatismeret:
El kell érni, hogy minden államvédelmi harcos ismerje a szabályzatok
rájuk vonatkozó részét és kiválóan tudják a szabályzat szerinti kötelességeiket. Minden beosztottnak a szabályzat szerint kell élni és dolgozni.

Belrend;
Az alegységek helyisége belrendjére a Határőrségnél és a Belső Kar
hatalomnál nagy figyelmet kell fordítani. Az e téren meglévő összes hiányos
ságokat a legrövidebb időn belül fel kell számolni. A belrend maradékta
lanul kell, hogy megfeleljen a szabályzat előírásának.
Tiszthelyettesi kiképzés:

A tiszthelyettesi kiképzésnél el kell érni, hogy minden tiszthelyettes
tudja kötelmeit és ismerje az alárendeltek tanítási módszerét.
d. A híradó alakulatokat ki kell képezni a harcszerű körülmények kö
zötti hírösszeköttetés biztosítására.
A tisztek váljanak kiváló szakemberekké és sajátítsák el az érvényben
levő szabályzatok és utasítások pontos ismerete alapján a csapatok kikép
zésének és nevelésének módszertanát.
A legénységi állomány ismerje meg a híradó eszközöket és tanulja
meg azok alkalmazását a legkölönbözőbb harchelyzetekben előirt normák
nak megfelelően.

e. A műszaki alegységek sajátítsák el az aknazárak telepítését, a
robbantásokat és azok alkalmazását terepen.

A műszaki alegységeknek tudniok kell a határon gyorsan és jó műsza
ki akadályokat létesíteni.
A harcosokat és tiszthelyetteseket meg kell tanítani harcárkok, köz
lekedő árkok építésére és drótakadályok létesítésére.

f. Az iskolák hallgatóinak kiválasztására fokozottabb gondot kell for
dítani. Különös figyelmet kell fordítani a hallgatók gyakorlati kiképzésére
és oktató-módszertani készségük fejlesztésére. Emelni kell az iskolákban az
oktató módszertani munka színvonalát.
A nevelőmunka színvonalának emelésével arra kell törekedni, hogy a
katonai iskolák a fegyelmezettség, a szervezettség, a belrend és az alaki
fegyelem tekintetében példaképül szolgáljanak.

6. Hadtápfeladatok:
A Határőrség és Belső Karhatalom csapatainál feszesen meg kell szer
vezni az anyagi és technikai szolgálat ellenőrzését. Az anyagi és technikai
szolgálat ellátása a parancsnokok személyes ügyévé kell, hogy váljon.
A parancsnokoknak és a pártpolitikai munkásoknak mozgósítani kell
az egész személyi állományt a messzemenő takarékosságra, a csapatok ren
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óvására.
Az egyéni felelősség fokozásával meg kell szüntetni a még nagy
számban előforduló gépkocsi baleseteket.

A helyes anyaggazdálkodás megszervezése mellett a parancsnokok és
a politikai tisztek alapvető feladata a harcosokról való gondoskodás,
hogy mindazt, amit Pártunk, Népköztársaságunk Kormánya csapataink
számára biztosit, harcosaink teljes mértékben és jó minőségben megkapják.
Az egész tiszti állomány sajátítsa el a hadtápszolgálatra vonatkozó
szabályzatokat, utasításokat. Tanulják meg saját intézetük és technikájuk
harcászati-technikai adatait és értsenek azok felhasználásához különböző
harci helyzetekben.

Az összes hadtáp beosztottak szakmai oktatását feszesen meg kell
szervezni.

7. A harckészültség fokozása terén:
Az egységek és alegységek harckészültségét magas színvonalra kell
emelni. Az 1951/52-es kiképzési évben a riadók végrehajtásánál az alábbi
időnormákat kell elérni :
őrsökön 5 perc,
tartalékszázadoknál 10 perc,
a Belső Karhatalom zlj.-ainál 30 perc.
Az alegységek feszesebb készültsége érdekében mindennap a követke
ző ügyeletes alegységeket kell biztosítani :
Határőrség tartalékszázadoknál ; ügyeletes szakasz,
Belső Karhatalmi zlj.-aknál ; ügyeletes század.

Riadó alkalmával meg kell tanítani a személyi állományt a határsza
kasz és az objektumok védelmére, őrs. század, zlj. és kerület kötelékben

Ki kell dolgozni és gyakorolni kell a Néphadsereggel való együttmű
ködést.
A határőr csapatok parancsnokainak Délen és Nyugaton nagy figyel
met kell fordítani az őrs támpontokra, valamint az őrsök védelmi berendezé
sére.

8. Tiszti kiképzés és a törzsek kiképzése:
Az 1951/52-es kiképzési évben a tisztek harcászati kiképzését úgy kell
megszervezni, hogy a kiképzési év végére a tiszti állomány kifogástalanul
tudjon vezetni csapatokat a következő mértékben :
az őrsök tisztjei századkötelékben,
a zlj. parancsnokok zlj. kötelékben,
a kerületi parancsnokok ezredkötelékben,
a határőrség és Belső Karhatalom Parancsnokság vezető beosztásban
lévő tisztjei ezred és hadosztálykötelékben.

A tiszti állomány kell, hogy ismerje az egységeinél lévő összes fegyve
rek harcászati-technikai adatait és tudjon irányítani az egységénél, alegy
ségeknél, minden fegyvernemnél.
A tiszteknek ismerniök kell Néphadseregünk szabályzatait beosztá
suknak megfelelően, valamint a kiadott rendeleteket és az alapvető paran
csokat.
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A tiszteknek el kell sajátítani a csapatok kiképzésének módszertanát.
Az 1951/52-es kiképzési évben el kell érni, hogy minden tisztnek le
galább 6 hónapos iskolai képzettsége legyen.
A Határőrség és Belső Karhatalom csapatainál felül kell vizsgálni és
teljes mértékben fel kell tölteni a törzseket, a tiszti állomány legjobb ká
dereivel.
A törzsek beosztottainak speciális tanfolyamokat kell szervezni. Hadi
játékokat és gyakorlatokat kell levezetni a speciális és általános katonai
harcászati kiképzés emelése érdekében.

Az 1951/52-es kiképzési évben olyan törzseket kell összekovácsolni,
létrehozni, amelyek a parancsnokok vezető szerveként jól tudnak működni,
a parancsnokok elhatározását gyorsan és helyesen tudják végrehajtani. A
törzseknek jól kell tudniok megszerkeszteni a hadműveleti és harci okmá
nyokat.
Ezek Elvtársak az 1951/52-es kiképzési év alapvető feladatai.

Szilárd meggyőződésem, hogy a Határőrség és Belső Karhatalom pa
rancsnokai, tisztjei erejüket nem kímélve, fáradhatatlan, lelkes munkával
fognak dolgozni e parancsomban megjelölt feladatok végrehajtásáért.
A Határőrség és Belső Karhatalom egységeinek a határszolgálat, a Belső Karhatalmi szolgálat, valamint a kiképzés minden
ágában az 1952. évi tavaszi szemlére "megfelelő" és „jó", az őszi
szemlére pedig „jó“ és „kiváló" eredményeket kell elérni.

Elvtársak !
Ahhoz, hogy a Határőrség és Belső Karhatalom teljesítse ezeket a
megnövekedett feladatokat, minden előfeltétel megvan. Feladataink ered
ményes végrehajtásáért folytatott harcunkban dolgozó népünk, dicső Pár
tunk és személyesen a mi szeretett Vezérünk, RÁKOSI Elvtárs nap, mint
nap segít bennünket, mindennel ellátja csapatainkat, amire csak szükség
van.

Népünk nagy támasza, a felszabadító Szovjetunió és bölcs Vezére
SZTÁLIN Elvtárs rendelkezésünkre bocsájtja a dicső szovjet Hadsereg, a
szovjet Határőrség kimeríthetetlen, gazdag tapasztalatait.
Néphadseregünk mindenben segít bennünket, hogy velük vállvetve,
szilárdan őrködjünk dolgozó népünk békés alkotómunkája felett.
Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom parancsnokai, tiszt
jei, tiszthelyettesei és harcosai dolgozó népünk, Pártunk, Kormányunk
egyik legmegtisztelőbb megbízatásának tesznek eleget, amikor őrt áll
nak és védik szabad Hazánk határait, Népköztársaságunk objektumait. Ezen
megtisztelő feladatok maradéktalan végrehajtása elsősorban az Önök önfel
áldozó munkáján és harcos akaraterején múlik.

Elvárom, hogy a Határőrség és Belső Karhatalom minden parancs
noka és tisztje erejét megfeszítve, minden tudását és képességét felhasználva
dolgozzon az előttünk álló feladatok maradéktalan végrehajtásán.

PÉTER GÁBOR államvédelmi altábornagy s.k.
az Államvédelmi Halóság Vezetője.
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