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Tárgy: ÁVH. Határőrség és Belső Karhatalom egységeinél tavaszi 
ellenőrző szemle levezetése.

Az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhata
lom alakulatainál az 1951-52-es kiképzési év téli 
időszakban folytatott speciális szolgálat, harc- és 
politikai kiképzés eredményeinek felmérése céljából

megparancsolom:

1. / A tavaszi ellenőrző szemle végrehajtását 1952. évi
április hó 22-29-ig.

2, / Az ellenőrző szemle az alábbi alakulatokat érintse:

Határőrségnél:

a. / 1. kerület. Ebből: a kerület törzs és közvetlen al
egységek, I., II. zj. törzs és közvetlen alegységek,
I. zj. 3 őrse.
II. zj. 3 őrse.

b. / 2. kerület. Ebből: a. kerület törzs és közvetlen al
egységek, „I. , II. zj. törzs és közvetlen alegységek.
I. z j . 3 őr s e.
II. zj. 3 őrse.

c. / 4. kerület. Ebből: a. kerület törzs és közvetlen al
egységek, I,, III. zj. törzs és közvetlen alegységek, 
I. zj. 3 őrse.
III. zj.3 őrse.

ÁBTL - 4.2 - 10/917/1952 ÁVH T. biz. /1



- 2 -

d./ 8, kerület. Ebből; a kerület törzs és közvetlen al
egységek, I., II. zj. törzs és közvetlen alegységek.
I. zj. 3 őrse.
II. zj. 3 őrse. '

e. / 6, kerület. Ebből? a kerület törzs és közvetlen al
egységek, I., II. zj. törzs és közvetlen alegységek.
I. zj. 3 őrse.
II. zj. 3 őrse.

f. / Mü. zj. teljes létszámát.

g. / A hír. zj. 50 70-át.

A 6. kerületnél részleges szemlét kell végrehajtani. 
Ellenőrizni kell a harckészültséget, lőkiképzést, a 
fegyver technikai állapotát, karbantartását és bel
rendet.

A 3., 5., 7., 9. kerület, ö.zj., a szolgálati kutyák 
iskolája és a tiszthelyettesi iskola parancsnoka a 
Tavaszi ellenőrző szemlét jelen parancs és a szemle
tervben előírtak alapján saját törzsével hajtsa végre.

Valamennyi hőr. kerületnél és önálló zászlóaljnál 
ellenőrizni kell egy-egy Forgalomellenőrző pontot.

Belső Karhatalmi Dandárnál;

a. / 2. kh. zj. 1 löv., 1 gpi., 1 gp. szd-a és a zj. törzse.
b. / 3. kh. zj. 2 löv., 1 gpi. szd-a.
c. / 5. őrségi zj. 2 löv. szd-a és a zj. törzse.
d. / 8. őrségi zj. 3 löv. szd-a és a zj, törzse.
e. / 9. őrségi zj. 4 őrse és zj. törzse.
f. / 11. Őrségi zj. 3 löv. szd-a és zj. törzse.
g. / 1., 4. kh. zj-ak és a 6., 7., 10., 12., 13. őrségi

zj-ak parancsnoka a Tavaszi ellenőrző szemlét jelen 
parancs és a szemletervben előírtak alapján saját 
törzsével hajtsa végre.

Az ellenőrző bizottságok a kerületek, karhatalmi és 
őrségi egységek szemlélésekor szigorúan tartsák be 
az ellenőrzési szemle tervét. Ellenőrzés folyamán nem 
szabad megengedni semmiféle könnyítést, határszolgá
latos, harckiképzés, lőkiképzésből ellenőrzésre kerü
lő tárgyakból nem engedhető meg a feltételezés, min
dent a gyakorlatban kell végrehajtani.

A Határőrségnél az ellenőrző bizottságok elnökeiként 
az alábbi elvtársakat jelölöm ki?

Szalva János áv. alez. 1.kerület.
Nógrádi György áv. örgy, 2.kerület.
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Nagy András áv. őrgy. 4. kerület.
Dercze István áv. őrgy. 8. kerület.
Molnár Elek áv. órgy. 6. kerület.
Kucsera Mihály áv. órgy. Hír. zj.
Erdős József áv. őrgy. Mü. zj.

Belső Karhatalmi Dandárnál az ellenőrző bizottságok el
nökeiként az alábbi elvtársakat jelölöm ki?

Kristóf István áv. őrgy. 2. kh. zj.
Oroszi György áv. szds. kh. zj.
Balogh János áv, szds. 5. őrségi zj.
Radnóti Arthur áv. őrgy. 8. őrségi zj.
Rédei Miklós áv. fhdgy. 9. őrségi zj.
Várkonyi Ferenc áv. őrgy. 11. őrségi zj.

A Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoka dolgozza ki 
a Tavaszi ellenőrző szemle tervét. A kidolgozott szemle
tervet nekem jóváhagyás végett 1952. évi április hó 12- 
ig mutassa be.

Az ÁVH. Hőr. és Bkh. Pk. külön parancsban határozza meg 
a bizottságok létszámát és összetételét.

A Tavaszi ellenőrző-szemle kidolgozott tervét 1952. évi 
április hó 15-ig ki .kell küldeni a csapatoknak, melyek 
megszemlélésre kerülnek, illetve önszemlét hajtanak végre.

Az ellenőrző bizottságok elnökei, a bizottság tagjai ré
szére 1952. évi április hó 17-én és 18-án a Határőrség 
és Belső Karhatalom Parancsnoka tartson eligazítást.

Az ellenőrző szemlebizottságok a szemle végrehajtása cél
jából 1952. évi április hó 22-én 08.00 h-ra jelenjenek 
meg a megszemlélendő alakulatoknál. Az ellenőrző szemle
bizottságok elnökei 1952, évi május hó 2-ig a szemléről 
készült jegyzőkönyveket terjesszék fel az ÁVH. Hőr. és 
Bkh. Parancsnokának.

Ezen parancsomat az ÁVH. Hőr. és Bkh. Parancsnokának, Po
litikai Csoportfőnökének, Törzsparancsnokának, Káderosz
tály Vezetőjének, Hadtáp Parancsnokának, Belső Karhatalom 
Dandár Parancsnokának és Politikai Osztály Vezetőjének 
azonnal, a bizottság tagjainak az eligazítás megkezdésekor 
a csapatok parancsnokainak a szemle megkezdése előtt tudo
másukra kell hozni.

Péter Gábor sk. 
Helyességéért:  államvédelmi altábornagy

 az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
/ Sin Sándor /  

államvédelmi százados. 
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