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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE 
10-507/1953. ÁVH. T.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

013. sz. PARANCSA .

Budapest, 1953. március 12-én.

Tárgy: Az ÁVH. Határőrség fegyverhasználatának újbóli sza
bályozása.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 54/6/1953. sz. 
határozata alapján az Államvédelmi Határőrség fegyverhaszná
latát az alábbiak szerint szabályozom;

I. A Magyar Népköztársaság államhatárai őrizetére szolgálat
ba vezényelt áv. hőr. fegyverét köteles használni.

1. / A megállásra és fegyverhasználatra vonatkozó felszólítás
után mindazon személy ellen:

a./ aki magatartásánál, viselkedésénél fogva gyanús és a 
járőr felszólításának nem tesz eleget, hanem szökni 
próbál és szökésének megakadályozására más mód nincs, 
/ a vízen közlekedőkre is érvényes /

b. / aki határőrt szolgálatának ellátásában bármi módon
akadályozza, vagy támadással fenyegeti és ellenállásá
nak megtörésére más mód nincs,

c. / ha az őrizetbe vett személy szökést kísérel meg.

2. / Felszólítás nélkül mindazon személy ellen:

a./ aki a járőrt magyar területen fegyveresen megtámadja, 
erre kísérletet tesz, vagy bármi más módon közvetlen 
támadással fenyegeti,

b./ aki a járőrt a határőrizetével kapcsolatos bármilyen 
intézkedésekben a honi területről fegyveresen akadá- 
lyozni próbálja,

c./ kisebb, vagy nagyobb erejű felfegyverzett csoport tá- 
madása, magyar területre történő behatolása esetén,

Sorszám: 09

SZIGORÚAN TITKOS!



- 2 -

d./ azon felfegyverzett személyek, vagy csoportok ellen, 
akik a határvonalat átlépték, a járőr, a műszaki zár 
és egyéb határvédelmi berendezések ellen erőszakos tá- 
madást hajtanak végre, vagy ilyen cselekmény végrehajtá
sát megkísérlik.

3./ Repülőgépek ellen:

Járőrök, vagy járőrcsoportok mindazon repülőgépek ellen, 
amelyek megsértettek államhatárunkat.

Jelen rendelkezés életbeléptetésével az ÁVH. Határőrség fegyver
használatát szabályozó eddigi kormányrendeletek hatályukat vesz
tik.

A FEGYVERHASZNÁLATI JOG MAGYARÁZATA.

I.-höz: Köteles fegyverhasználat alatt azt kell érteni, hogy a 
határőr fegyverét a fegyverhasználati jogban felsorolt 
pontok valamelyikének bekövetkezése esetén köteles hasz
nálni, a fegyverhasználat ezekben az esetekben nemcsak 
a határőr személyes védelmét, hanem Népköztársaságunk 
államhatárának védelmét, a dolgozó nép biztonságát szol
gálja. Ennek elmulasztása a szolgálati kötelezettség 
nem teljesítését jelenti és súlyos esetekben gyávaság
nak minősülhet.

1/a-hoz: Magatartásánál és viselkedésénél fogva gyanús az a sze
mély, akinek cselekedeteiből és mozgásából a határőr ar
ra következtethet, hogy az illető az országból ki akar 
szökni, vagy befelé akar szökni és ezért elrejtőzik, kú
szik, álcázza magát a nyomsávon, vagy műszaki záron 
igyekszik átjutni, átbújni, műszaki berendezést vizsgál
ja, vagy rongálja, csónakkal távolodik, vagy közeledik 
a magyar part felé, stb.

1/b-hez: A határőrt szolgálatának ellátásában bármi módon akadá
lyozni azt jelenti, hogy a határsértő olyan magatartást 
tanúsít, amely a határőr szolgálati intézkedését akadá
lyozza, vagy egyenesen lehetetlenné teszi. Így pl.: a

járőrt megdobálja, meglöki, fegyvert fog rá, a járőr kö
zelében valami módon aknát robbant, a járőr felé támadó 
jelleggel fut, a járőr felé kézigránátot akar dobni, 
stb.

1/c-hez: Őrizetbe vett személy mindaz, aki a törvényt megszegte és 
ezért akár a járőr, akár más erre jogosult szerv őrizet
bevétele utján szabad mozgásban korlátozza, tehát ha a 
járőr valakit határsértés elkövetésének gyanúja miatt el 
fogott, fegyverhasználat szempontjából őrizetbevett sze
melynek kell tekinteni, és ha szökni próbál, vele szem
ben az ÁVH. Határőrség fegyverhasználatának 1/c. pontja 
szerint kell eljárni.
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2/a-hoz; Fegyveresen támadó személy alatt olyan egyént kell 
érteni, akinél elsősorban lőfegyver, vagy egyéb tá- 

madásra alkalmas eszköz / kés, vasrúd, vasvilla, 
balta, stb. / van.

2/b-hez: A határ őrizetével kapcsolatos intézkedésében a jár
őrt gátolni annyit jelent, mint a járőrt mindazon 
feladatok végrehajtásában akadályozni, amelyet a 
járőr harci feladatként Népköztársaságunk államhatá
rának őrzésére kapott.

Így pl.: határsértő üldözése, elfogása, kutyával 
való nyomkeresés, nyomsáv ellenőrzése, figyelés, 
rejtett mozgás, álcázás, stb.
A határőrt szolgálati ténykedésében fegyveresen aka- 
dályozni azt jelenti, hogy a járőrnek az előző pont- 
bán felsorolt cselekményeit fegyverhasználattal, 
rálövéssel, vagy lövöldözéssel a járőrt szabad moz
gásában korlátozza, felállítási helyének elhagyásá
ra kényszeríti

2/c-hez: Felfegyverzett csoport alatt, kettő, vagy ennél több 
felfegyverzett egyént kell érteni, ilyen csoport tá- 
madása alatt pedig két, vagy több felfegyverzett 
egyénnek olyan fellépését kell érteni, amelyből a 
járőr Népköztársaságunk területére, vagy saját sze
mélye ellen támadásra következtethet.
Területünkre való behatolás alatt felfegyverzett 
egyénnek, vagy csoportnak olyan támadási kísérletet 
kell érteni, amely arra irányul, hogy Népköztársasá
gunk államhatárát átlépve és a műszaki zárunkon át- 
hatolva területünk ellen akar provokációs, akar 
egyéb céllal támadást intézzen.

2/d-hez: A járőr felszólítás nélkül köteles fegyverét hasz- 
nálni az olyan felfegyverzett személy, vagy csopor
tok ellen, akik átlépve Népköztársaságunk határvona
lát, a műszaki zárat és egyéb határvédelmi berende
zéseket rongálni akarják, az ellen robbantással, 
drót vágással, vagy egyéb módon támadást intéznek, 
vagy a műszaki, zár körül aknát próbálnak felszedni, 
vagy ezeknek a cselekményeknek az elkövetését 
bármi módon megkísérlik.

3.-hoz: Minden olyan repülőgép ellen, amely megsértette
Népköztársaságunk államhatárát a járőrök, vagy 
járőrcsoportok amennyiben tűzfegyvereikkel a repü
lőgépet, azok alacsony repülése következtében hatá
sosan lőni tudják, kötelesek tüzet nyitni és a repü
lőgépek megsemmisítésére, vagy az ország légiteré
ből való elűzésre kell törekedni. Nem lehet azokra 
a gépekre tüzelni, amelyek engedéllyel a légi ka- 
pukon közlekednek.
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A fentiek végrehajtására 

megparancsolom :

1. / Ezen parancsom előírásait az ÁVH. Határőrség egész sze-
mélyi állomanyanak maradéktalanul el kell sajátítani 
úgy, hogy a szolgálatban gyakorlatilag kiválóan tudják 
alkalmazni.

2. / Ennek érdekében a határőrök, valamint a tts. és tiszti
állomány részére 1953. évi 3. 15-től kezdődően soron kí- 
vüli foglalkozásokat kell levezetni, különös súlyt he- 
lyezve a határőrök gyakorlati, módszertani oktatására.

A fegyverhasználat újbóli szabályozásának elsajátítását 
minden egységnél, alegységnél legkésőbb 1953. 3. 31-ig vizsgáztatással le kell ellenőrizni. 

A tiszti állomány 
vizsgaztatását a ker.pság.-on csoportonként kell megtar
tani.

3. / A továbbiakban a fegyverhasználatot a személyi állomány
kiképzésénél állandóan oktatni kell, felhasználva a ha
tárőrizet gyakorlati tapasztalatait.
Amennyiben az oktatásnál valamilyen tisztázandó kérdés 
merül fel, a parancsnokok azonnal jelentsék az ÁVH. 
Hőr. Parancsnokságnak.

4. / Ezen parancsomat első alkalommal az esti kötelékrende-
zésen kell kihirdetni.

A kihirdetés megtörténtét az őrsökön elő kell jegyezni 
a Határőrizeti Naplóba.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: Főosztályvezetők, ÁVH. Határőrség kerület, zászlóalj 
és őrsparancsnokok.

V.S.-né/310 péld., 4 lap.
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